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Abstract 

To Begin Something New  
A Conceptual Analysis of Hannah Arendt’s Space of Appearance 

 

This essay is about Hannah Arendt’s political philosophy and uses her book, The Human              

Condition, as its main point of reference. Specifically it’s Arendt’s theory of political action              

and how it manifests in the world that is going to be explored. The method of the essay is a                    

conceptual analysis and the aim is to answer the following question: “What is ‘the space of                

appearance?’” The purpose of this essay is twofold. Firstly, to expand on Arendt’s political              

philosophy. Secondly, it is an attempt to map Arendt's insights into the political turmoil of               

her time on to ours. To - through Arendt’s writing - find the tools to make clear what often                   

seems cryptic. 

One of the core ideas that this essay depends on is a reading of The Human Condition                  

through the lens of Arendt’s doctoral thesis, Love and Saint Augustine. Here she describes the               

concept of love in the work of the Christian philosopher, Saint Augustine of Hippo, as desire                

of something good. In this essay I then use this understanding of “love as desire” to describe                 

why humans act politically. 

The essay revolves around Arendt’s notion that political action depends on the plurality of               

man and that a multitude of people acting together within “the space of appearance” creates               

the processes of unfolding events which constitute human history. The ability to create and              

reshape history is seen by Arendt as one of the core abilities that make up the human                 

condition. But to create history, a desire for change is needed. By following this argument I                

come to the conclusion that those with the real potential to use this ability are the ones most                  

oppressed and marginalized by tyrannical regimes or power structures.  

At the end of the essay I conclude with presenting two paramount crises that humanity is                 

currently facing: The crisis of climate change and the large scale obsolescence of labor              

through automation. Instead of making an attempt to propose a solution to these crises, I               

argue that a lack of ability or willingness to act politically is what blocks potential               

possibilities for these challenges to be overcome. 

 

 

1 



 
 

Innehållsförteckning:  

Abstract………………………………………………………………………………………1 

Innehållsförteckning…………………………………………………………………………2 

Inledning……………………………………………………………………………………..3 

Syfte…………………………………………………………………………………………..4 

Metod…………………………………………………………………………………………5 

1. Handlandets plats inom vita activa………………………………………………………6 

1.1 Handlandet som mänsklig nödvändighet…………………………………………………7 

1.2 Skillnaden mellan det sociala och politiska………………………………………………8 

1.3 Att tala är att handla……………………………………………………………………...9 

2. Framträdelserummet…………………………………………………………………….11  

2.1  Makt och vanmakt……………………………………………………………………….12  

2.2 Språkets tillkortakommande inom väven av mänsklig angelägenhet……………………14 

2.3 Att påbörja något nytt och friheten däri…………………………………………………16 

2.4 Kärlek, tillit och förlåtelse……………………………………………………………….18 

2.5 Framförande av kritik och egna reflektioner…………………………………………….20 

3. Handlandets plats i dagens arbetssamhälle…………………………………………….23 

3.1 Arendt och handlande i den moderna tiden……………………………………………...24 

3.2 Butler, den arabiska våren och att ta utrymme…………………………………………..27 

3.3 Slutord och nutidens stora utmaningar…………………………………………………..29 

Litteraturlista……………………………………………………………………………….32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

Inledning 

Den här uppsatsen kommer att utforska Hannah Arendts politiska filosofi med specifik            

inriktning på den del av det aktiva livet (vita activa) som benämns som handlande och som                

Arendt beskriver ingående i sin bok Människans villkor. Utgångspunkten kommer att vara            

den boken och min frågeställning är: Vad är framträdelserummet? Framträdelserummet är ett            

begrepp som används flitigt av Arendt när hon talar om hur människor handlar politiskt.  

Uppsatsen kommer att utforska framträdelserummets roll, som ett fenomen och hur det             

uppstår ur handlandet, i relation till de andra delarna av vita activa, arbete och tillverkning.               

Arendts förståelse av makt som begrepp kommer också ha en central roll när det kommer till                

att besvara frågeställningen eftersom makt och framträdelserummet har en oupplöslig relation           

till varandra. Ett annat begrepp som kommer att tas upp i uppsatsen är “de mänskliga               

angelägenheternas väv av relationer”. Det är ett begrepp som Arendt använder för att förklara              

hur handlande inom framträdelserummet påverkar historia, mänsklig kontinuitet och hur det           

blir till ett uttryck för frihet. 

För att skapa en tydligare förståelse av ämnet kommer även olika sekundära källor att               

användas. Arendts doktorsavhandling Love and Saint Augustine kommer användas för att           

lyfta in den betydelse som begär och kärlek har för handlandet. “Understanding politics” är              

en uppsats av Arendt publicerad 1954 som handlar om totalitarism. Den kommer användas             

för att bättre förstå koncept som makt och vanmakt samt vad det innebär att ta ifrån ett                 

samhälle, en stat, ett helt land möjligheten att handla. Jag kommer även att lyfta fram några                

kritiska perspektiv på Arendts politiska filosofi och kommer då främst använda mig av             

Shamal Kavehs text “Arendts storstädning av det politiska rummet”. För att föra in             

frågeställningen i en aktuell kontext kommer jag att diskutera handling och           

framträdelserummets roll i dagens politiska klimat och kommer då att användanda mig av             

Judith Butlers text ”Bodies in Alliance and the Politics of the Street” (2011). Denna text var                

ursprungligen en föreläsning som Butler höll i Venedig och handlar om den mångfald av              

politiska aktioner och demonstrationer som genomfördes 2011. Den passar också bra in i den              

här uppsatsen då den till stor grad använder sig av Arendts terminologi med utgångspunkt i               

Människans villkor. Butler används främst för att komma fram till en av uppsatsens             

huvudsakliga slutsater som kretsar kring att nutidens handlande går att finna bland de grupper              

människor som, på olika sätt, idag är marginaliserade och förtryckta. 
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Syfte 

Genom resonemangen i den här uppsatsen vill jag bättre förstå interaktion mellan människor             

och hur detta skapar politik. Handlande är i Arendts mening en nödvändig faktor i mänskligt               

liv för att vi överhuvudtaget ska kunna kalla oss människor. En livsnödvändig aktivitet som              

ständigt skapar förändring och förnyelse i den för människor gemensamma tillvaron. Men            1

ändå försöker vissa människor i en maktposition (eller i en position av vanmakt som kommer               

att behandlas senare) att undanhålla andra förmågan att handla; försök att begränsa vissa             

gruppers handlingskapacitet kan man se genom hela den mänskliga historien. Arendts           

position i denna fråga kommer att redogöras i uppsatsen. 

Ett av Arendts huvudsakliga syften med Människans villkor var att belysa den kris som               

hon ansåg att arbetssamhällets effektivisering av arbete skulle kulminera i och som hon kallar              

automatiseringen. I slutet av den här uppsatsen kommer jag att argumentera för att             2

automatiseringen fortfarande är en utmaning för dagens arbetssamhälle, och för att           

övervinnandet av automatiseringen uteslutande kan ske genom handling. Jag kommer även           

att jämföra automatiseringen med klimatkrisen, och jag kommer att diskutera bristen på            

handling som ett hinder för mänskligheten att lösa båda dessa högst aktuella problem.  

Vi lever i en tillvaro där all aktivitet är underkastad arbete, eller snarare förvärvsarbete. Det                

kommer visa sig att den här samhällsutvecklingen, som Arendt ser i sin samtid och som har                

eskalerat sedan dess, är hämmande för människors möjligheter att handla politiskt. Därför är             

det också av intresse att utforska hur detta har påverkat dagens politiska läge i Europa och                

dess närområden. Det bredare syftet med den här uppsatsen skulle kunna ses som ett försök               

att göra en tumultartad och krisdrabbad tid lite mer begriplig, och att genom Arendts texter               

hitta verktyg för att förstå det som ibland kan tyckas oförståeligt. 

 

 

 

 

1 Detta betyder att alla handlingar har någon form av påverkan på den allomslutande väv av handlingar som 
knyter människor samman. Varje handling bär med sig den inneboende effekten att skapa en 
reaktion/konsekvens. Detta diskuteras mer ingående i avsnitt 2.2 av den här uppsatsen.  
2 Med automatisering menas den punkt i effektiviseringen av arbete då människan är den bromsande klossen i 
produktionen och därför ersätts av maskiner och autonoma system.  
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Metod 

Min bedömning är att det mest givande sättet att besvara den specifika frågeställningen Vad              

är framträdelserummet? är i form av en begreppsanalys. Upplägget för uppsatsen kommer            

därför att vara en dissekering av begreppet i fråga för att skapa en så bred förståelse av det                  

som möjligt. Det kommer även att kräva en kontextualisering av begreppets position inom             

ramen för Arendts vidare politiska filosofi, för att skapa en stadig grund som analysen av               

begreppet kan stå på. Inledningsvis etableras kontexten för resten av uppsatsen och            

underrubriker kommer successivt att leda texten in i den djupare filosofiska analysen av             

begreppet.  

Anknytningen till nutid som jag nämnde tidigare kommer primärt ske i slutet för att där                

knyta ihop de argument som jag under uppsatsens gång kommer att ha framfört. Inom ramen               

för denna struktur finns det även möjlighet för de olika delarna att naturligt gå in i varandra.                 

Alla hänvisningar kommer att ske i fotnoter. Hänvisningar till verk eller uppsatser av Arendt              

själv kommer bara att nämna titel och sida i fotnot. Övriga hänvisningar kommer att nämna               

författare, titel och sida i fotnot. 

  

 

 

  

5 



 
 

1. Handlandets plats inom vita activa 

Vita activa är det medeltida begrepp som användes för att översätta det aristoteliska             

begreppet bios politikos (från grekiska till latin). I följande citat beskriver Arendt hur den              

medeltida filosofin omtolkade det ursprungliga begreppet. 

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan det aristoteliska begreppet bios politikos och det           
medeltida begreppet vita activa består i att Aristoteles uttryckligen endast avsåg det i             
egentlig mening politiskas område, och framhävde därmed handlandet (praxis) som          
den i egentlig mening politiska verksamheten. Varken arbete eller tillverkning kunde           
utgöra en bios i grekernas mening, d.v.s. ett levnadssätt som är värdigt en fri man och                
i vilket friheten manifesterar sig.  3

 

De tre huvudsakliga delarna av vita activa är arbete, tillverkning och handlande. Arbete i               

klassisk mening innefattar endast de sysselsättningar som har med livets nödvändigheter att            

göra, att säkra människans fortlevnad. Tillverkning är kopplad till människans världslighet,           

att vi interagerar med världen och skapar olika ting eller objekt från den. Handlande är all                

interaktion som sker mellan människor och är beroende av vår pluralitet, att vi är många, men                

också av att vi är lika och kan förstå varandra samtidigt eftersom vi alla är olika och unika                  

som individer. Alla tre verksamheter tar hand om olika delar av mänskligt liv, dvs. de är                4

förankrade i mänsklig ändlighet och de konstituerar livet som vi lever det. Handlandets             

grundläggande syfte är att genom upprättandet av politiska institutioner kunna spara och föra             

vidare information, dvs. att minnas och skapa historia, att genom handling skapa kontinuitet             

mellan generationer. Arendt menar att handlandet har sin starkaste knytpunkt i den nya början              

som varje nyfött barn erbjuder eller det hon kallar nativitet. Det är inte bara en ny början i                  

meningen av en ny individ, utan det avser framförallt möjligheten att påbörja något nytt              

genom handling. Det finns här direkta paralleller mellan den judisk/kristna          5

3 Människans villkor, s 40. Förskjutningen av begreppet under medeltiden som Arendt här beskriver resulterade 
inte i att arbete och tillverkning började ses som fria sysselsättningar utan snarare i att handlandet förlorade sin 
rang som en högre form av aktivitet. I den kristna världen under medeltiden behöll endast en av de 
sysselsättningar som Aristoteles ansåg värdig fria män sin position, bios theoretikos eller vita contemplativa. 
4 Termer som unik och individuell är populära i dagens samhälle, åtminstone i Sverige, och används i många 
olika kontexter och syften. Dessa termer är också centrala för Arendt och har en specifik betydelse för henne 
och därför också för den här uppsatsen. Därför är det viktigt att slå fast att när termer som syftar på att 
människor är unika individer används betyder det i huvudsak följande. Att varje människa är placerade på en 
egen punkt inom “de mänskliga angelägenheternas väv av relationer”, vilket kommer att beskrivas närmare i 
avsnitt 2.2 Språkets tillkortakommande inom väven av mänsklig angelägenhet.  
5 Människans villkor, s 33-35. 
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skapelseberättelsen och nativitet i form av en ny handlingsmöjlighet, vilket kan tolkas som             6

en mirakulös räddning med potential att avbryta en historia som är påväg att förlora all               

kontroll och istället påbörja något nytt.  7

 

1.1 Handlandet som mänsklig nödvändighet 

Villkoret för handlande är tudelat, det omfattar vår likhet och olikhet. Det som är gemensamt               

för alla är att vi är människor. Det är vad vi är. Det tillåter oss att förstå och kommunicera                   

med varandra. Det som skiljer alla människor åt är vem man är i form av genetisk kod samt                  

rumslig och tidslig utgångspunkt. Det är också vem man är som försöker förmedlas i tal och                

handling i form av en persons egna ideér, viljor och åsikter etc. Kort sagt skapar likhet                8

möjligheten att handla och olikhet nödvändigheten att handla. Åtminstone om man utgår från             

att människor måste leva tillsammans för att överleva. Om människor inte skulle vara olika              9

utan istället skulle vara identiska organismer, då skulle det inte längre finnas ett behov att               

handla för allt skulle redan vara förstått och alla skulle ha samma åsikter och begär. Detta är                 10

skälet till att Arendt räknar handlandet till ett av människans villkor. Det är en nödvändig               

aspekt av vad som gör oss till människor. Att på ett eller annat sätt frånta någon möjligheten                 

att handla är därför en rent avhumaniserande akt: akten att göra någon till en icke-människa.  

Arendt beskriver hur, inom västerländsk tradition, vita activas tre verksamheter alltid            

ansetts vara nödvändiga i den mån de konstituerar mänskligt liv och binder oss både till               

världen och till varandra. Men de har bara varit nödvändiga på en kollektiv nivå: det är                

nödvändigt att någon arbetar men inte att alla arbetar osv. Därför har definitionen av frihet               

traditionellt alltid inneburit frihet från nödvändighet. Att vara fri är att vara en av de få som                 

inte behöver arbeta, tillverka eller handla. I det antika Grekland ansågs de som sysslade med               

politisk handling fortfarande vara fria män eftersom den verksamheten styrde över de andra             

verksamheterna. Men absolut frihet har i grekisk, och efter det i kristen, mening alltid varit ett                

6 Arendt skriver själv om olika tolkningar av skapelseberättelsen i en fotnot precis innan hon tar upp detta. 
Människans villkor, s 34. 
7 Begreppet nativitet har ofta kopplats till teologiska undertoner och till Arendts tidigare arbete om Sankt 
Augustinus. Jag kommer till viss del återkomma till både nativitet och Arendts doktorsavhandling om kärleken 
hos Augustinus senare i uppsatsen, men endast för knyta det till besvarandet av uppsatsens frågeställning. Se 
t.ex. Hannah Arendt and Theology av John Kiess för mer ingående undersökningar av detta ämne.  
8 Vad och vem kommer att tas upp igen i avsnitt 2.2 Språkets tillkortakommande inom väven av mänsklig 
angelägenhet. 
9 Mer om behovet av samlevnad och Arendts kritik av suveränitet som möjlighet för människan i avsnitt 2.3 Att 
påbörja något nytt och friheten däri.  
10 Människans villkor, s 231-232. 
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totalt avståndstagande från alla världsliga angelägenheter. Det kunde vara livet som filosof i             

antikens Grekland eller den totala tillägnelsen till Gud i den katolska kyrkan. I det förra               11

stycket förklarades hur möjligheten att handla är ett mänskligt villkor och att det är en               

avhumaniserande akt att frånta någon ett sådant villkor. Då varken den grekiska slaven eller              

filosofen handlar i strikt mening betyder det att den ena blir avhumaniserad och den andra               

avhumaniserar sig själv. Det som skiljer de båda åt är att slaven är tvingad till arbetets                

verksamhet och därmed bunden till jorden, medan filosofen försöker frigöra sig helt och             

hållet från sina världsliga band. Den ena ses som mindre värd medan den andra avser en                

övermänsklig hållning.   12

 

1.2 Skillnaden mellan det sociala och politiska 

Gränsen mellan social och politisk handling är minst sagt tvetydig och har blivit mer så under                

historiens gång genom förändringar i språk, tradition och i synen på biologiskt liv. Men med               

hjälp av Arendts undersökning av antikens Grekland och dess filosofi kan vi till en början               

åtminstone förstå hur grekerna skiljde på dessa två handlingstyper.  

Aristoteles benämnde människan som zoon politikon, ett politiskt djur. Detta politiska            

separerar människan från resten av det biologiska livet på jorden. Det översattes senare till              

latin som animal sociales vilket inte var speciellt problematiskt eftersom societas           

ursprungligen betecknade hur människor ingick i specifika förbund med varandra med           

anledning av lagbrott eller maktanspråk. Denna tidigare mer politiska användningen av           

societas förändrades i och med införandet av uttryck som “societas generis humani”, ett             

människosläktets samhälle. Detta är ett brott med grekiskt tänkande dels därför att det inte              

finns ett specifikt ord i grekiskan för “social” dels för att mänsklig samlevnad, det sociala,               

11 Ibid, s 40-41. 
12 Det är viktigt att understryka att filosofens frigörelse endast är möjlig genom slavens arbete. Det är också 
viktigt att förstå att den totala frigörelsen som filosofen söker, att helt och hållet kunna ägna sig åt tänkandet inte 
lyckas till fullo eftersom hen fortfarande är en levande människa i en levande kropp och därför måste hålla sig 
själv vid liv. Den enda verkliga frigörelsen från världsliga angelägenheter är därför döden. Förtrycket av slaven 
är därför inte heller helt lyckat eftersom hen fortfarande har handlingsförmåga och utför vissa bashandlingar 
som att tala med andra människor. Det är i första hand politiska handlingar som nekas men slaven förlorar även 
sekundärt viss social handlingskraft eftersom det hårda slavarbetet tar upp majoriteten av den vakna tiden vilket 
är avtrubbande, tröttar ut och under den lilla tid egna tid som ges orkar hen ofta inte med annat än att vila. Detta 
är åtminstone slavarbetets ambition, att även om slaven vill göra något annat ska hen inte ha kraften att göra det. 
Slavuppror är ett återkommande exempel på att det är näst intill omöjligt att upprätthålla en tillvaro där vissa 
inte tillåts att handla politiskt. 
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inte sågs som något unikt för människan utan var snarare något som var gemensamt, samt ett                

villkor för allt biologiskt liv.   13

Den grekiska separation av det politiska från den biologiska samlevnadens nödvändighet            

låter oss förstå skälen till varför slaven ansågs vara fråntagen all betydelsefull            

handlingsförmåga. Slaven ansågs endast ha tillgång till en typ av interaktion och “social”             

samlevnad som var likvärdig vilket annat djur som helst. Arendt använder sig av den här               

typen av argumentation för att göra följande inramning av handlandet. “Endast handlandet är             

människans exklusiva prerogativ - varken Gud eller djuren är förmögna till handlande - och              

endast handlandet är helt beroende av andras ständiga närvaro.” Arendt förklara i en fotnot              14

på samma sida hur de Homeriska gudarna förvisso interagerar med människor, men att de              

aldrig initierar händelseförlopp. I den tolkning av kristen filosofi som Arendt gör, har inte              

heller den monoteistiska Guden förmågan att handla på det sätt som Arendt beskriver. Guds              

enda akt är den eviga skapelseakten som inte sker gentemot någon annan och därför inte kan                

vara en handling lik den mänskliga. 

  

1.3 Att tala är att handla 

I den inledande delen av uppsatsen har jag tagit upp hur Arendt beskriver handlandet med               

utgångspunkt i det antika Grekland och hur sedan denna förståelse och uppfattning av             

handlandet har förskjutits. Det avslutande exemplet för den här delen av uppsatsen behandlar             

hur Arendt beskriver den specifika innebörden av handlandet i den ursprungliga grekiska            

meningen.  

Arendt menar att det var stadsstaternas grundande som utgjorde möjligheten till att             

fokusera på politik, på att handla, att tala och vidare att dessa båda aktiviteter ansågs som                

jämbördiga och sammanvävda i antikens Grekland. Genom att ge ett exempel på hur             

Homeros beskriver sin karaktär Akilles som “de stora dådens gärningsman och de stora             

ordens talare” och hur Homeros gör detta med en viss självklarhet, visar Arendt att relationen               

mellan tal och handlande redan var etablerad innan stadsstaternas tillkomst. Som tidigare            15

har konstaterats var det politiska handlandet den del av handlande som var av egentligt värde               

för grekerna, dvs. det avsåg den typ av handlande som endast var tillgänglig för de fria män                 

13 Människans villkor, s 52-53. 
14 Ibid, s 52. 
15 Ibid, s 54. 
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som levde i polis. Politiskt handlande var för grekerna endast talad handling, för dem var att                

tala synonymt med att handla politiskt. Eller som Arendt skriver “att finna rätt ord i rätt                

ögonblick är handlande”. På samma sida fortsätter Arendt skriva: “Stumt är endast det rena              16

våldet, och redan av det skälet kan våld i sig aldrig göra anspråk på storhet.” Båda citaten                 

speglar den antika förståelsen av politisk handling men de avslöjar också en grundsten i              

Arendts syn på vad som är och inte är politiskt. George Kateb definierar, i kapitel 6 av The                  

Cambridge Companion to Hannah Arendt, “Political action: its nature and advantages”           

Arendts syn på politisk handling dels som “tal i det offentliga, om offentliga företeelser” dels               

som “det som vi alla gör tillsammans”. Kateb argumenterar också för att Arendts syn på våld                

var att det inte finns något politiskt i våldet. Jag är benägen att hålla med om hans analys av                   

Arendts syn på politik men jag menar också att exkluderandet av våld från den politiska               

handlingen kan vara svår att förstå, särskilt då Arendt räknar en rad våldsamma historiska              

händelser till “autentiskt politiska handlingar”. Citatet som inleds med “stumt är endast det             17

rena våldet” läser jag som så att våld i sig säger ingenting och därför finns det inget politiskt                  

budskap i en fristående våldsam handling. Det som tillför något politiskt till en våldsam              

handling är ett budskap. En revolution är inte politisk utan ett manifest eller en, genom tal,                

framarbetad politisk plan. Arendt menar därför att storheten i t.ex. den franska revolutionen             

var den politiska organiseringen av folket genom tal.   

 

 

  

16 Ibid, s 55. 
17 George Kateb, “Political action: its nature and advantages”, s 132-133. Kateb använder sig även av samma 
citat ur Människans villkor som jag gjorde tidigare i samma stycke. De historiska händelserna i fråga är bland 
annat den franska revolutionen och arbetarklassupproren i Europa som påbörjades omkring 1850. 
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2. Framträdelserummet 

Hittills har den här uppsatsen försökt förklara Arendts läsning av begreppet handling i             

västerländsk kontext och hur hon utifrån denna kunskap opererar, för att skapa sin egen              

politiska filosofi. Den här andra delen av uppsatsen kommer att ha större fokus på hennes               

begrepp “framträdelserummet” och ska försöka att förklara hur, vad och när det gör sig              

gällande. 

Framträdelserummet kommer ur idén om polis, det politiska utrymme som det antika             

Greklands fria män utgjorde. Polis var inte en lokaliserbar plats i stadsstaterna utan följde              

med grekerna och uppstod mellan dem när de tillsammans ägnade sig åt politisk handling.              

Det utrymme som uppstod ur handling och som grekerna kallade polis anser Arendt vara              

framträdelserummet i dess vidaste mening.  18

Även om det mellanrum som existerar bland människor i grupp är den första egentliga               

definitionen av framträdelserummet som Arendt ger så utelämnar den flera viktiga aspekter.            

För mellanrummet är något konstant och ofrånkomligt medan framträdelserummet bara är           

konstant i sin potentialitet hos en grupp. Handlingsförmåga och språk ligger i människans             

natur, men detta garanterar inte på något sätt att dessa egenskaper får komma till uttryck i ett                 

framträdelserum under en människas livstid. Historiskt sett är det, enligt min tolkning, en             

minoritet av alla människor som någonsin levt, som har haft ett reellt tillträde till              

framträdelserummet. Några exempel på grupper av människor som under historien haft           

ytterst begränsat tillträde till framträdelserummet är slavar, kvinnor, arbetarklassen under den           

industriella revolutionen, och den moderna tidens människor i stort som helt tillägnar sig ett              

lönearbete. Vad detta betyder är att maktsystem och hegemonier på olika sätt gör             

framträdelserummet svåråtkomligt för ett stort antal människor. Det betyder dock inte att de             

människor som tillhör eller tillhört någon av dessa grupper saknat någon egenskap eller             

potential som gjort det omöjligt för dem att upprätta ett framträdelserum. Det är snarare så att                

andra mänskliga nödvändigheter som t.ex. arbete, kan frånta människor den ork och tid som              

krävs för att utföra de handlingar som framkallar ett framträdelserum. De människor som haft              

privilegiet att undkomma arbete eller tillverkning och istället funnit sig i roller som ledare              

eller politiker har därför haft det enklare att upprätta ett framträdelserum. Det är inte så att                

ledare och politiker har monopol på framträdelserummet. De grupper jag tidigare räknade            

18 Människans villkor, s 263. 
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upp har bara behövt slita mer för att nå dit. Faktum är att under slavuppror,               

kvinnorättsrörelser, arbetarstrejker utanför fabriker och vid demonstrationer för demokrati         19

har ett framträdelserum gjort sig gällande och upprätthållits så länge dessa människor släppt             

sina arbeten eller tillverkningar och gjort sina röster hörda i det offentliga rummet.   20

Vikten av den uppfyllande substans som ges människan när hon vistas inom             

framträdelserummet formuleras kanske bäst av Arendt i följande citat. “Politiskt och           

mänskligt talat är nämligen verklighet detsamma som framträdelse, och ett liv som utspelas             

utanför det enda rum där det kan framträda saknar inte livskänsla men väl verklighetskänsla.”             

Anledningen till varför just denna “verklighetskänsla” är så pass påtaglig inom            21

framträdelserummet, har att göra med den utförda handlingens koppling till och effekt på             

andra människor. Handlingar som utförs i framträdelserummet länkar människor samman och           

skapar just en känsla av gemenskap och verklighet.   22

 

2.1 Makt och vanmakt 

För att förstå vad Arendt menar med framträdelserummet måste man förstå vad hon menar              

med makt. Dessa två fenomen uppstår mellan människor och upplöses när människor            

skingras. All makt är för Arendt en form av maktpotential, förstådd som förmågan att i en                

situation tillsammans med andra kunna realisera sin makt. Det finns här en direkt parallell till               

framträdelserummet som också alltid finns potentiellt i en grupp människor men som bara             

realiseras när människor interagerar med varandra, dvs. när ord och handling förekommer.            

Varken makt eller framträdelserummet går att spara. De blir verkliga endast när man agerar              

på deras potential vid rätt tillfälle och med rätt ord. Realiserad makt innebär att ord och                

handling är förenade på ett sådant sätt att de uppfyller varandra och skapar en autentisk               

politisk handling - det är Arendts idé. När orden har faktisk substans och mening och när                

handlingarna inte bara är stumt våld utan har ett klart och tydligt budskap, då har man inom                 

framträdelserummet realiserat sin makt. Genom denna realiserade makt upprättas också          23

19 Ett exempel på sådana demonstrationer är det vi idag kallar den arabiska våren, vilket kommer att tas upp 
vidare i uppsatsens tredje del. 
20 Människans villkor, s 263. 
21 Ibid, s 264. 
22 Detta anspelar på de som Arendt kallar “de mänskliga angelägenheternas väv av relationer” vilket kommer 
beskrivas närmare i avsnitt 2.2. 
23 Människans villkor, s 264-265. 
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framträdelserummet där den politiska handlingen, som är den realiserade maktens verkliga           

form, får ta plats och spelas ut.  

Arendts flykt från Nazityskland, och hennes personliga erfarenhet av totalitarism och dess             

isolerande konsekvenser i jakt på total makt, tillät henne att utveckla denna politiska filosofi.              

Vid sidan av makt är det också viktigt att förstå hur Arendt ser på tyranni och vilken                 

påverkan det har på folk. Först och främst menar Arendt att våld aldrig kan fungera som ett                 

substitut för makt utan att det förintar makt. Hon definierar därför också tyranni som              

kombinationen av våld och vanmakt. Eftersom tyrannen eller den totalitära staten genom våld             

har skingrat folket eller andra politiska partier för att kunna härska ostört har även den               

maktpotential som tidigare fanns blivit upphävd. Eftersom maktpotential endast gör sig           

gällande i en samling människor kan ett tyranniskt styre inte inneha det som Arendt definierar               

som makt, de behärskar endast vanmakt. Att likställa totalitarism med tyranni är inte helt              24

riktigt, men att sätta ett sådant likhetstecken tillåter, enligt Arendt, en “preliminär förståelse”             

av vad totalitarism är. Att sedan frångå den “preliminära förståelsen” och komma fram till en               

mer korrekt definition av totalitarism är ett långt vidare projekt som inte har ett definitivt slut.                

Anledningen till att det är särskilt svårt att bekämpa totalitarism är att dess framväxt krossade               

de medel och verktyg som tidigare använts för att förstå förtryckande styrelseskick. Både             25

det totalitära och det tyranniska styrelsesätten har för avsikt att ta ifrån folket dess              

maktpotential men också att på så sätt ta ifrån folket förmågan att utföra politiska handlingar.               

Totalitarism är, enligt Arendt, det mest effektiva och skrämmande av alla förtryckande            

styrelsesätt på grund av dess förmåga att inpränta en säregen känsla av meningslöshet i det               

förtryckta folket. I inledningen av uppsatsen ställdes frågan huruvida det går att helt och              26

hållet frånta människor deras förmåga att handla. Arendt har här en tydlig åsikt om att detta                

måste ses som en av den totalitära statens mest skrämmande egenskaper.  

Vidare har alla tyranniska styrelseskick en annan sak gemensamt nämligen att de inte har               

möjlighet att upprätta ett framträdelserum. Skälet är att de genom sina härskartekniker saknar             

den maktbalans som är utmärkande för andra styrelseskick. För Arendt innebär ett            

styrelseskick med stor mängd realiserad makt en stabilitet och en potential för lång             

varaktighet. Alla former av tyranni är istället i grunden instabila just därför att de är               

24 Ibid, s 267-268. 
25 “Understanding and politics”, s 310-311. 
26 Ibid, s 316-317.  

13 



 
 

vanmäktiga och det innebär också att alla former av tyranni är ohållbara, dvs. dömda redan               

från start. Arendts egen vittnesbörd om den totalitära staten och dess förmåga att frånta              27

människor möjligheten att handla är slående och intar en vital position i hennes politiska              

filosofi. Det betyder att den totalitära staten inte bara berövar sin befolkning möjligheten att              

handla, utan att den även undergräver sin egen handlingsförmåga. I sin totala avsaknad av              

makt och i sin oförmåga att frambringa ett framträdelserum, vilket enligt Arendt är             

handlandets mest väsentliga villkor, är den totalitära staten helt handlingslös. Det enda som             

både befolkningen och ledningen i den totalitära staten har förmåga att utföra är därför              

icke-handlingar, vilket tar sig uttryck i rent och stumt våld eller innehållslöst tal.  

 

2.2 Språkets tillkortakommande inom väven av mänsklig angelägenhet 

Det är genom tal och handling som framträdelserummet uppstår hos en samling människor             

och det säger därför sig självt att språket i sig, hur det är beskaffat, är avgörande för hur                  

interaktionen fungerar. Arendt menar att när vi talar och försöker beskriva någonting för             

andra använder vi oss ständigt av liknelser eller begrepp som har en gemensam innebörd, för               

att på så sätt kunna få andra att förstå det budskap som vi vill förmedla. Problematiken med                 

språket uppstår dock när vi talar om mänskliga angelägenheter eller försöker beskriva vad det              

är som gör någon till den hon är.  

 

Det unika vem-någon-är som manifesteras i tal och handlande är omöjligt att entydigt             
fånga i ord. Så snart vi försöker säga vem någon är, börjar vi räkna upp egenskaper                
som denne delar med andra och alltså just inte gör honom unik. Det visar sig att                
språket kommer till korta när vi försöker använda det som en beskrivning av Vemet              
och att det i stället klamrar sig fast vid Vadet.  28

 

Eftersom politik handlar om människors åsikter med utgångspunkt i deras unika och            

individuella perspektiv, deras individualitet, blir därför vem man är centralt när man handlar.             

Vad utgör då en specifik individ? Enligt ovanstående blockcitat menar Arendt att            29

vem-någon-är manifesteras i tal och handling. Om jag skulle studera en persons olika             

handlingar skulle jag kunna komma till en förståelse av vem den personen är. Men jag skulle                

inte kunna använda språket för att sedan förklara för någon annan vem personen, vars              

27 Människans villkor, s 268. 
28 Ibid, s 240. 
29 Ibid, s 241. 
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handlingar jag studerat, är. Det är åtminstone fallet om man tar blockcitatet på allvar. När jag                

försöker beskriva vem personen är kommer jag att använda mig av liknelser och beskriva hen               

i relation till andra personer. Därför kan jag inte på ett godtyckligt sätt återberätta detta               

vem-någon-är som manifesteras i tal och handling. Frågan vad som utgör en specifik individ              

har lika många svar som det finns människor på jorden och svaren kommer till uttryck genom                

individen själv, i hennes handlingar. 

När det kommer till världsliga intressen, som spelar en stor roll för tal och handling, finns                 

det en inneboende etymologisk betydelse hos ordet “intresse” som härstammar ur inter est,             

något mellanliggande. Detta mellanrum som existerar i alla folksamlingar och mellan alla            

människor på jorden skapar det som Arendt kallar “de mänskliga angelägenheternas väv av             

relationer”. Detta fenomen speglar hur hela mänskligheten på något vis sitter ihop och hur              30

varje individ föds in i den redan påbörjade mänskliga historien, bidrar med sin egen              

livshistoria över tid och på så sätt påverkar väven som helhet. Vem-någon-är i form av en                

unik tidslig och rumslig/geografisk utgångspunkt innebär att varje människa som någonsin           

levt också har en egen position inom väven av relationer. Omöjligheten i att förstå eller se                

denna väv i sin helhet leder förstås också till att mänskliga mål eller förhoppningar som tar                

sig uttryck i tal och handling ibland kan få de mest oförutsägbara konsekvenser. Det betyder               

också att minsta gest eller uttryck oavsiktligt kan få politiska följder som i det aktuella               

ögonblicket inte alls var tydliga. Det skapar en viss problematik när man försöker definiera              

vad som är politiskt handlande, då det verkar som om även den minsta påverkan på väven av                 

relationer kan ha politisk potential. Men även om det är viktigt att tänka på konsekvenserna               

av ens handlande finns det en dimension av, för människan, oförutsägbara följder som man              

ibland bara måste acceptera. För att inte falla ner i en fälla av alltför vilda spekulationer                

återgår nu den här uppsatsen till utforskandet av det som anses vara avsiktliga politiska              

handlingar.  

 

 

 

 

 

30 Ibid, s 241-242. 
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2.3 Att påbörja något nytt och friheten däri 

Arendt skriver att “den process en handling satt igång kan bokstavligen leva kvar i sina               

följder under århundraden och årtusenden, ja tills mänskligheten går under.” Det är just på              31

detta sätt som “de mänskliga angelägenheternas väv av relationer” binder samma hela den             

mänskliga historien och löper som en röd tråd igenom den. Vid första anblick kan en sådan                

här argumentation leda till slutsatser om att det i sådana fall inte finns några unika eller                

självständiga handlingar då allt rimligtvis i någon mån är orsakat av någon mytomspunnen             

första mänskliga handling. Men detta är inte alls Arendts mening. I första avsnittet i denna               

uppsats, “Handlandets plats inom vita activa”, beskrevs kortfattat Arendts användning av           

begreppet nativitet och dess koppling till nya och fria handlingar. Arendts poäng är att ett               

nyfött barn utgör en ny historisk startpunkt. Med egenskapen av att vara en unik individ finns                

möjligheten till fritt handlande åtminstone potentiellt inom alla människor.  

Arendts frihetsbegrepp är också centralt för att förstå handlandet. En av hennes viktigaste              

ståndpunkter när det kommer till frihet är att det inte bör förknippas med suveränitet, något               

som hon anklagar i princip all västerländsk filosofi för att göra. Den mänskliga pluraliteten              

som är grundvillkoret för allt handlande, något som redan föregripits i denna uppsats, gör i               

Arendts mening sann suveränitet till en total omöjlighet. Det är bara den monoteistiska guden              

som verkligen är suverän, människan är inte och kan inte vara Gud. Mänsklig frihet bygger               32

inte på suveränitet utan går istället att finna inom vår pluralitet och specifikt inom handlandet.               

För det är just nativiteten, och de handlingar som uppstår på grund av den, som utgör                

mänsklig frihet. Detta är kanske som tydligast i följande citat ur “Understanding and             

politics”.  

 

The great consequence which the concept of beginning and origin has for all strictly              
political questions comes from the simple fact that political action, like all action, is              
essentially always the beginning of something new; as such, it is, in terms of political               
science, the very essence of human freedom.  33

 

Början och ursprung är två central begrepp som, enligt Arendt, har fallit bort ur politiskt                

tänkande och hon pekar tillbaka på det grekiska ordet archē som betyder både början och att                

härska för att visa på hur nära dessa områden ligger varandra. Men Arendts främsta källa för                

31 Ibid, s 305-306.  
32 Ibid, s 307. 
33 “Understanding and politics”, s 320-321. 
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att påvisa början eller mer specifikt begynnelsens centrala roll inom västerländsk           

historiefilosofi är utan tvekan Augustinus av Hippo. Den katolske kyrkofadern som levde            

under romarrikets kollaps, en väldigt turbulent tid som Arendt liknar vid 1950-talets minst             

sagt kaotiska politiska läge. Arendt hade passande nog också, till viss mån, sin början i               34

Augustinus då hon skrev sin doktorsavhandling om honom och hans kärleksbegrepp med            

titeln Love and Saint Augustine. Arendt förklarar hur människan, enligt Augustinus, inte            35

bara är kapabel till att påbörja något, att skapa historia, utan hur hon utgör själva början av                 

historien som vi idag förstår den. Detta faller tillbaka på Augustinus tolkning av genesis där               36

människans utvisning från paradiset framstår som startskottet som sätter resten av historien i             

rörelse. Det är också denna händelse som gör människan dödlig och som skickar ut henne på                

en vandring genom historien, driven av begäret att återvända, att återförenas med sitt             

ursprung. Utifrån detta drar Arendt slutsatsen att om skapelsen av människan sammanfaller            37

med historiens början, så är detta även skapandet av mänsklig frihet. Vidare stipulerar hon att               

födseln av nya individer rekapitulerar denna ursprungliga början och frihet på ett sådant sätt              

att det måste anses som ett av människans mest karaktäristiska drag. Varje ny början som               

eftervärlden kommer ihåg och som överlappar en annan början genom generationer skapar            

den rörelse som är mänsklig historia och som uttrycker mänsklig frihet.   38

Med en tydligare förståelse av Arendts tankar kring början och dess koppling till människan               

går det också att komma fram till vad hon anser vara handlande i dess renaste form, vilket                 

just är att påbörja något nytt. Det finns också en stor mängd lättnad, hopp och inte minst                 

frihet i en sådan slutsats då det föreslår att det, så länge det finns människor också finns                 

möjligheten att påbörja något nytt. Dessa typer av handlingar har en politisk karaktär och de               39

utgör den typ av handlingar som skapar historia och sker inom framträdelserummet. 

 

 

34 En liknelse som 2017 också känns väldigt passande, då splittring och människor i rörelse kanske är 
västerländsk poilitiks, för närvarande, mest karaktäristiska drag.  
35 Jag kommer att referera till denna avhandling i nästa avsnitt av uppsatsen, vilket ska försöka förklara 
kopplingen som kärleken har till handlandet och det politiska.  
36 “Understanding and politics”, s 321. 
37 Jmfr. Anna-Lena Renqvist, “Tid att leva tid att dö”, s 87. 
38 “Understanding and politics”, s 321. 
39 Det kan vara bra att påpeka att även om dessa typer av handlingar låter stora, heroiska och världsförändrande 
på ett nästan omöjligt sätt så tolkar åtminstone inte jag dem som enbart sådana. Utifrån min läsning av Arendt 
kommer dessa handlingar i alla storlekar och former. 
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2.4 Kärlek, tillit och förlåtelse  

I Arendts mening är framträdelserummet: Den plats som uppstår när någon/några i en             

samling människor utför en handling av realiserad makt, vilket genom den relation som             

existerar mellan mänsklig individualitet och pluralitet påbörjar något nytt. Handlingen som           

sker i framträdelserummet tillför en ny tråd till “de mänskliga angelägenheternas väv av             

relationer” och transcenderar på så sätt tidsliga barriärer genom att knyta denna handling till              

både dåtida och framtida handlingar. Den framträdelse som sker är också i sig själv              

förkroppsligandet av mänsklig frihet enligt Arendt. En fråga som återstår är dock varför?             

Varför börjar man något nytt, varför handlar man? För vissa kanske frågan är självklar och               

svaret är relativt enkelt, men därför inte mindre intressant för den här uppsatsen.  

För att förstå varför människor påbörjar och sätter saker i rörelse måste vi gå tillbaka till                 

den startpunkt i Arendts politiska karriär som nämnts tidigare i uppsatsen, nämligen hennes             

doktorsavhandling Love and Saint Augustine. 

I Arendts analys av Augustinus kärleksbegrepp fastslås vissa centrala definitioner av vad             

kärlek är redan på första sidan. Först och främst är kärlek en form av begär (appetitus), i                 

betydelsen att man vill ha något som man inte har. Begär beskrivs vidare som en form av                 

rörelse mot det begärda. Centralt för kärleken är därför både begäret och rörelsen, men vad är                

det som är målet? Mot vad rör man sig? Målet för ens kärlek och begär är kopplat till                  

människans individualitet och till hennes förståelse av världen. Vissa begär att nå paradiset             

efter döden, vissa begär makt och andra begär endast ett långt liv för sina barn. I sin läsning                  

av Augustinus, pekar Arendt på det gemensamma för alla dessa olika begär såsom begäret till               

det goda (bonum). Det goda man begär i kärlek är något gott man ännu inte har, kärleken är                  

därför rörelsen mot målet, det goda. Detta är den subjektiva förståelsen av vad som är gott                

eller bra vilket just utgår ifrån en individs unika förståelse av världen.   40

För att bättre förstå sökandet efter det goda kan man kort se på argumentationen i själva                 

Bekännelser. I följande citat efterfrågar Augustinus hur han kan begära det goda, eller sälla              

livet (beata vita) utan att veta vad det är (se fotnot för citat på latin). “Är det inte just                   

sällheten - eller livslyckan - som alla söker? Det finns överhuvudtaget ingen som inte vill få                

del i den. Var har de då lärt känna den, så att de längtar efter den? Var har de sett den, så att                       

40 Love and saint Augustine, s 9.  
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de älskar den?” Augustinus menar att det är det bortglömda minnet av lustgården (som              41

genesis berättar om), som finns inom alla människor, som får oss att söka efter samma               

lyckliga liv. Oavsett vad man tror på är påståendet att alla människor begär någon form av                

lycka svårt att argumentera mot. Men problemet är precis som Augustinus säger att den sanna               

lyckan är bortglömd vilket leder till att alla människor har en idé om vad som skulle göra                 

dem lyckliga. Denna idé varierar från person till person vilket leder till att människans begär               

efter lycka tar alla möjliga uttryck. För att inte hamna på sidospår kommer jag inte att vidare                 

undersöka vad det goda egentligen består av. Huruvida målet för en handling var gott eller               

inte bestäms, enligt mig, ytterst av de människor som i efterhand kan överblicka historien och               

den specifika handlingens olika konsekvenser. En sådan hållning är dock inte helt            

oproblematisk eftersom även den människa som i efterhand överblickar ett händelseförlopp           

gör det med sin egen förståelse av vad gott och ont innebär. 

Den här förståelsen av kärlek har implikationer för den analys av handlande som är centralt                

för den här uppsatsen. Hittills har en förståelse av vad handlande är nåtts, och när jag nu                 

frågar varför man handlar blir svaret: på grund av kärlek. För politisk handling, förstådd som               

påbörjandet av något nytt och rörelsen mot något annat, drivs alltid av begäret till det goda,                

det avser en förändring till det bättre. På grund av att vår förståelse av det politiskt goda                 

bygger på vår förståelse av “de mänskliga angelägenheternas väv av relationer”, får också det              

goda och handlingens tillvägagångssätt en individuell karaktär. Eftersom ingen människa kan           

ha en komplett förståelse av väven av relationer eller av tillvaron i sig är varken handlingar                

eller dess mål någonsin perfekta i en objektiv mening, åtminstone inte avsiktligt perfekta.             

Följaktligen bygger alla handlingar i viss mån på bristande kunskap och det vi begär är för                

oss det goda som ofta leder till både fåfänga och egoistiska handlingar. Men jag skulle vilja                

påstå att detta också är fallet när det handlar om kärlek till en annan person. Det är på grund                   

av att vi tror oss veta vad som bör göras i en viss situation, för att nå ett för oss själva uppsatt                      

mål, som vi handlar. Det skulle jag vilja uttrycka som den mest centrala drivkraften som får                

oss att vilja och att begära tillträde till och att vara i framträdelserummet.  
Kärlekens begär får oss att handla, och då en handling alltid är en process vars följder                 

utvecklar sig under tidens gång innebär det också att vi måste leva med dess konsekvenser.               

41 Augustinus, Bekännelser, bok X, kapitel XX, stycke 29. Svensk översättning av Bengt Ellenberger. Original 
citat: “Nonne ipsa est beata vita, quam omnes volunt et omnino qui nolit nemo est? Ubi noverunt eam, quod sic 
volunt eam ? Ubi viderunt, ut amarent eam?”  
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Handlingar är oåterkalleliga vilket innebär att misstag kommer att begås och att det enda man               

kan göra är att hantera dess konsekvenser efter bästa förmåga. Lindringen och vägen ut ur en                

handlings negativa konsekvenser är, enligt Arendt, “den mänskliga förmågan att förlåta”. Det            

är bara genom att först förlåta som man sedan kan gå vidare och börja något nytt. Utan denna                  

förmåga skulle tyngden av tidigare generationers misstag förmodligen ha lett till           

mänsklighetens undergång för länge sedan. Det är bara genom att förlåta vår egen och              

föregående generationer, exempelvis för att vi inte insåg faran med att släppa ut stora              

mängder växthusgaser som nästa och kommande generationer kommer att kunna inrikta sig            

på framtiden och hantera konsekvenserna av tidigare dåligt fattade beslut. Nästa steg efter             

försoningen med det förflutna är att våga lita på nya planer och löften, eller för att prata med                  

mer poetiska ord: att på nytt våga lita på kärleken. Man måste inse att enda vägen framåt är                  

att förstå att en ny handling leder till nya konsekvenser. På så sätt gör man sig, än en gång,                   

öppen för att begå misstag, men det är bara så som man har möjlighet att påbörja något nytt.                  42

Enligt min läsning av Arendt är det kärlek, tillit och förlåtelse som utgör de tre mänskliga                

förmågor som för historien framåt. Det innebär att våga begära något man tror är gott, att lita                 

på denna tro, och att förlåta detta handlande när man inser att man misstagit sig om vad som                  

var det goda. 

 

2.5 Framförande av kritik och egna reflektioner 

Arendt har genom åren blivit hårt kritiserad för sitt politiska tänkande och för de ståndpunkter               

hon tagit i vissa specifika frågor. Denna kritik kommer främst från tolkningar av hennes              

texter där man kan förstå henne som förespråkare av elitism och en värld där den rena                

politiken står över alla andra aktiviteter. I ett försök att förstå denna kritik och hur den skiljer                 

sig från den läsning av Arendt som jag gjort i den här uppsatsen kommer nu en text av                  

Shamal Kaveh, med titeln “Arendts storstädning av det politiska rummet”, att användas som             

ett exempel på en välformulerad kritik mot Arendt.   43

Kavehs kritik handlar till stor del om det sätt på vilket Arendt skiljer det sociala och det                  

ekonomiska ifrån det politiska, vilket för honom innebär att politik endast blir till en              

innehållslös tävling i att övertala varandra. Han anser att Arendts politiska filosofi inte är              

42 Människans villkor, s 310.  
43 Texten är ett utdrag ur Konsten att handla - konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska. Kaveh funkar 
här som en bra samtalspartner då han delar sin tolkning av Arendt med flera andra som skrivit om henne, vilket 
skapar en stark motpol för denna uppsats att förhålla sig till.  
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intresserad av frågor om orättvisor, exkludering och ojämlikhet. Det är ett friktionsfritt rum             

där, om det förekommer åsiktsskillnader, de olika parterna alltid kan förstå varandra och             

komma överens. Delvis kommer Kavehs kritik ifrån en annorlunda läsning av de delar i              44

Människans villkor om det sociala och politiska än vad den här uppsatsen gjort. Men en stor                

del av hans text bygger också på Arendts tolkning av Kants estetik och hur hon för fram det                  

politiska hos Kant. Det begrepp som Arendt, i sitt eget arbete, hämtar från Kant är sensus                45

communis (sunt förnuft/common sense). Kaveh förklarar att Arendts användande av sensus           46

communis leder till en “omdömesförmåga” där personer kan ha ett “vidgat medvetande”            

vilket skapar möjligheten att fälla omdöme över perspektiv som de själva inte innehar. Detta              47

förklarar på ett bra sätt hur Arendt kan ses som elitistisk då ett “vidgat medvetande” skulle                

rättfärdiga att ett fåtal representerar alla de andra perspektiv som inte är närvarande, eller får               

närvara, i det politiska rummet. 

Den här uppsatsen skiljer sig ifrån Kavehs text på många sätt men i grunden handlar det                 

om vilket begrepp som används som verktyg för att förstå Arendts politiska filosofi. För              

Kaveh är detta begrepp sensus communis, medan jag i den här uppsatsen istället lagt vikten               

vid Arendts tolkning av Augustinus kärleksbegrepp. Detta möjliggör en läsning av Arendt där             

politik och handling utgör mänskligt historieskapande. Om Kavehs text beskriver hur Arendt            

verkar helt ointresserad av mänskliga orättvisor och ojämlikheter så kan den här uppsatsen             

förhoppningsvis ge en kompletterande infallsvinkel på Arendts politiska filosofi och på så            

sätt bidra till en mer nyanserad förståelse av hennes texter.  

Innan uppsatsen går över till sin tredje och sista del - där lärdomarna från den begreppsliga                 

analysen av Arendt ska föras in i en nutida kontext - vill jag upprepa och kort diskutera ett av                   

den här uppsatsens syften: Att gör en tumultartad och krisdrabbad tid lite mer begriplig, och               

att genom Arendts texter hitta verktyg för att förstå det som ibland kan tyckas oförståeligt.               

Men varför göra detta försök att förstå? Den här uppsatsen handlar inte om att genom               

förståelse kunna utveckla en handlingsplan för hur man kan förändra världen. Förståelse, i det              

här fallet, har snarare att göra med ett försök att leva och vara aktiv i en invecklad värld,                  

44 Shamal Kaveh, “Arendts storstädning av det politiska rummet”, s 61. 
45 Exempel på detta går att finna i Lectures on Kant’s Political Philosophy. Vilket är en sammanställning av 
Arendts föreläsningar på ämnet gjord av Ronald Beiner, 1992.  
46 Det kan vara  av intresse att det finns en del i Människans villkor, s 361, med titeln “självreflektion och 
förlusten av common sense”. Här sker dock inga hänvisningar till Kant utan fokus ligger istället på Descartes. 
47 Shamal Kaveh, “Arendts storstädning av det politiska rummet”, s 58. Kaveh hänvisar i sin tur till Phillip 
Hansens, Hannah Arendt. Politik, historia och medborgarskap när han introducerar sensus communis i texten. 
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vilket är ett sentiment som Arendt höll med om och vilket skapar ännu en parallell mellan                

hennes och vår tid. Detta förklarades kanske bäst av Arendt själv i följande citat ur               

“Understanding and politics”. 

 

Understanding, as distinguished from having correct information and scientific         
knowledge, is a complicated process which never produces unequivocal results. It is            
an unending process by which, in constant change and variation, we come to terms              
with and reconcile ourselves to reality, that is, try to be at home in the world.   48

 

 

  

48 “Understanding and politics” . 307-308. 
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3. Handlandets plats i dagens arbetssamhälle 

I det första avsnittet i den här uppsatsen “Handlandets plats inom vita activa” beskrivs den               

förskjutning av hierarkin inom vita activa som skedde under medeltiden, där vita            

contemplativa emellertid behöll sin plats som den mest åtråvärda sysselsättningen. För att på             

ett vettigt sätt kunna diskutera handlandets roll idag kan det vara bra att, genom Arendt, först                

beskriva hur omkastningen av de olika sysselsättningarna ledde fram till det arbetssamhälle            

som nu är rådande.  

Arendt placerar startskottet för den nya tiden vid Galileis vetenskapliga upptäckt att jorden              

cirkulerar kring solen och inte tvärtom. Denna vetenskapliga upptäckt utgör också starten för             

den nya tidens filosofi då det är utifrån den som Descartes formulerar sin berömda sats: De                

omnibus dubitandum est (man bör tvivla på allt). Detta har två världsförändrande            

konsekvenser. Dels leder det till en minskning av kyrkans makt i Europa och därför i               

förlängningen till en degradering av vita contemplativa i förhållande till vita activa. Men det              

leder även till att filosofin börjar halka efter naturvetenskapen och konsekvensen av det blir              

en fortsatt degradering av vita contemplativa. Då både kyrkan och filosofin har förlorat en              

väsentlig del av sin maktpotential blir därför vita activa den nya tidens segrare. När det               

kommer till hierarkin inom vita activa sker även här ett skifte. Arendt beskriver att              

naturvetenskapens framsteg under den nya tiden kommer ur möjligheten att göra ingrepp på             

och experimentera med världen, samt att kunna tillverka vetenskapliga verktyg eller           

uppfinningar. Den typ av sysselsättning som naturvetenskapen ägnar sig åt är tillverkning,            

vilket gör att Arendt utnämner homo faber (den produktiva människan) till ledare i den nya               

tidens hierarki.  49

Men denna maktstruktur gör sig inte gällande länge och till slut kommer arbetet att sluka                

alla andra sysselsättningar inom vita activa. Arendt menar att det som gjorde            

naturvetenskaperna populära var deras förmåga att uppfinna och producera ting som kunde            

underlätta livet för vanligt folk. Men verktygen som vetenskapsmän tillverkade var           

egentligen ett medel för att uppnå ett annat mål. Att verktygen sedan även påverkade och               

förenklade vardagen för människor kan ses som en bieffekt. Arendt tar exemplet med             

uppfinnandet av uret som ursprungligen bara skapades för att underlätta och kunna göra             

vetenskapsmännens experiment mer exakta. Det som vetenskapsmännen i första hand var           50

49 Människans villkor, s 353-354. 
50 Ibid, s 372. 
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intresserade av var att bevisa teser och tankar om hur världen är beskaffad. Med andra ord så                 

var det därför ur vita contemplativa som dessa teorier om världen föddes. I och med att                

bieffekten av vetenskapsmännens uppfinningar blev mer populära än det rena          

kunskapssökandet förblev det kontemplativa livet ointressant för de flesta. Det ledde också            

till att tillverkningen av olika verktyg främst uppskattades och eftersträvades för att tjäna             

arbetets livsuppehållande produktivitet.  

Den primära anledningen till varför arbetet slutligen segrade över alla andra            

sysselsättningar har i Arendts förståelse att göra med den moderna sekulariseringen av den             

kristna historieskrivningen. Inom kristendomen var livet heligt i den mån som det utgjorde             

möjligheten att nå det det eviga livet. Om livet på jorden tidigare varit ett medel för ett mål,                  

då innebar sekulariseringen att målet om evigt liv gick förlorat. Effekten av detta blev enligt               51

Arendt att det förgängliga livet upphöjdes till det högsta goda då detta nu ansågs som det                

enda livet. Det betyder en direkt glorifiering av arbetet då det är arbetet som är den                

livsuppehållande sysselsättningen. Arbetet som den primära sysselsättningen speglas också i          52

västerländsk politisk teori under 1800-talet och framåt, vilket här förankras i den för             

kapitalism och kommunism gemensamma dyrkan av arbetet. Det är också utbredningen av            

dessa två maktsystem över hela världen som skapat det moderna arbetssamhället.   53

 

3.1 Arendt och handlande i den moderna tiden 

Det kan tyckas som att den ovanstående genomgången av arbetssamhällets framväxt under            

den nya tiden tappade bort handlandet i den kaosartade utvecklingen av snabba maktskiften             54

inom sysselsättningarnas hierarki. Handlandet finns kvar även om det inte omtalas som            

begrepp. Under nya tiden började barriären mellan tillverkning och handlande brytas ner då             

experimentens processkaraktär likställdes med handlandets igångsättande av processer. Det         55

är även så att experimenten och de nya förståelserna av världen skapade en polemik mellan               

51 Med sekularisering menas i detta avseende både separationen av kyrka och stat samt den generella 
skepticismen mot “efterlivet”. 
52 Människans villkor, s 400-403. 
53 Detta innebär inte att andra länder och kulturer utanför västvärlden inte haft sina egna maktskiften inom vilka 
sysselsättningar som ansetts betyda mest under historiens gång. Men den påverkan som kapitalism och 
kommunism hade på världen under 1900-talet är fortfarande ett faktum och därtill hör även förhärligandet av 
arbetet.  
54 Viktigt här att separera “den nya tiden” (ca 1600-1800) och “den moderna tiden” (ca 1850-1999) som två 
olika tidsperioder. 
55 Människans villkor, s 391. 
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kyrkan och naturvetenskapen. Denna motsättning ledde till det historiska skeende man idag            

kallar den vetenskapliga revolutionen. Tillverkningen och experimenten blev att likna vid           

politiska handlingar då deras inverkan på naturen och deras processkaraktär i allt högre grad              

påverkade det vidare samhället. Detta är första steget i handlandets bortfallande som en             

separat sysselsättning som tidigare utgjorde en egen maktpotential i förhållande till de andra             

sysselsättningarna inom vita activa. 

Efter separationen av kyrka och stat, när det förgängliga livet blev “heligare” än det               

någonsin varit, där alla livets verksamheter sågs som arbetets livsuppehållande ändamål,           

försvann handlandet som en självständig syssla helt och hållet. Det innebär inte att handlande              

inte skulle äga rum i den moderna världens arbetssamhälle, utan att all typ av handling står i                 

arbetets tjänst eller ses som en typ av arbete. För att knyta samman det med det som tidigare                  

tagits upp i uppsatsen, kan man här återinföra Arendts tolkning av Augustinus            

kärleksbegrepp. Handlingen är ett uttryck för kärleken och begäret till det goda. Men när det               

högsta goda är livet i sig, då sker all handling till förmån för livet och står i arbetetssamhällets                  

tjänst. Om man tar kommunismen som exempel kan man tydligt se att revolutionen utan              

tvekan är en politisk handling. Det är en revolution för arbetet och arbetarna, en revolution               

för att skapa arbetssamhällets utopi, ändamålet är bara en omtolkning av det arbetssamhälle             

som redan existerade under den tidiga kapitalismen. Arendt formulerar arbetets seger i två             

steg. Det första steget sker under den nya tiden då det egoistiska intressena fortfarande drev               

på och möjliggjorde handlande. Det andra steget sker under 1800-talet då bland annat Marx              

formulerar sin samhällsteori där det bara finns ett styrande samhälleligt intresse. Arendt            

skriver följande om detta andra steg i animal laborans seger. “Därmed försvinner det sista              

spåret av handlande från människors görande, nämligen den drivfjäder som är i verket i de               

egoistiska intressena.” För att undvika missförstånd är det här viktigt att förtydliga vad             56

Arendt menar med att det sista spåret av handlande försvinner från människors görande. Det              

är här endast frågan om handlandets försvinnande i den västerländska traditionen och inom             

vita activa. Handlande inom ett framträdelserum förekommer fortfarande i världen, denna           

handlingsförmåga hämmas av västvärldens arbetssamhälle men består ändå eftersom         

västvärlden inte är den enda världen. Arendt anser också att tillverkning, i den klassiska              57

56 Ibid, s 408-409. 
57 När Arendt letar efter handling i sin samtid men bara finner passiv inaktivitet kan det ha med hennes 
perspektiv att göra. För onekligen förekom även politiskt handlande i Amerika samtidigt som hon skrev 
Människans villkor. Hon letade efter handling där hon visste att den genom historien hade funnits och gjort sig 
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meningen, fortfarande går att finna i den moderna konsten och att handlande, i meningen av               

att förorsaka processer, finns kvar inom naturvetenskapen. Det är också anmärkningsvärt att            

vetenskapen har kapaciteten att göra sina processer politiska då de “trätt ut i offentligheten”              

som Arendt säger. Det är till och med så att vetenskapsmännen har större politisk potential än                

vad de faktiska politikerna har. Men vetenskapliga processer har inte förmågan att skapa             

mänsklig historia eller att frambringa ett framträdelserum då de “ingriper i naturen utifrån en              

punkt i världsalltet och inte i en relationsväv av mänskliga angelägenheter”.  58

Det har blivit tydligt när uppsatsen nu diskuterar Arendts samtid och slutet av Människans               

villkor att den historiska utvecklingen hos vita activa som hon målat upp kulminerar i              

västvärldens totala inaktivitet och i förlängningen dess undergång. Hon beskriver hur man            

genom projektet att effektivisera och gör arbetet lättare har nått en punkt där folket i de mest                 

utvecklade länderna i världen inte längre kallar sig arbetare. “I sitt sista stadium förvandlar              

sig arbetssamhället till ett samhälle av jobholders, och det samhället kräver knappast mer av              

sina medborgare än automatiskt fungerande.” Den passiva inställning som jobholders och           59

arbetare har när de kommer till handlande kan förklaras på ett par olika sätt. Tidigare i                

uppsatsen, i fotnot nr.12, gjordes ett försök att förklara varför slaven i det antika Grekland               

hade sådana begränsade handlingsmöjligheter. I den situationen var den största spärren inte            

de lagar som hindrade hen att handla, det var snarare karaktären av det hårda slavarbetet som                

tog majoriteten av hens tid och energi vilket orsakade ett tillstånd av passivitet. Samma              

spärrar går att se i det moderna samhället där arbetet tröttar ut kropp och/eller sinne. Bilden                

av förvärsarbetaren som kommer hem från arbetet och spenderar resten av kvällen            

ihopsjunken framför tv-apparaten med en öl är väl etablerad. Sen bör det sägas att det               

moderna arbetet vanligtvis inte är lika hårt som antikens slavarbete men mentalt tärande och              

avtrubbande på ett annat sätt. Detta kompletteras av att arbetet är den mest åtråvärda              

sysselsättningen i det moderna samhället och även om arbetaren har tillräckligt mycket energi             

att ägna sig åt politik är hen relativt ointresserad. 

Anledningen till att Arendt framför denna kritiken av arbetssamhället är, som förklarades i              

förra stycket, att det leder till inaktivitet då det politiska handlandet faller bort ur människors               

gällande, bland vita fria män. Detta är inte lika mycket en kritik av Arendts samtidsanalys som det är ett lysande 
exempel på att ingen människa har förmågan att se “de mänskliga angelägenheternas väv av relationer” i dess 
helhet, inte ens Arendt själv. 
58 Människans villkor, s 412-413. 
59 Ibid, s 411. 
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görande. Men det är inte bara inaktivitet i form av handlandets försvinnande, det är också               

inaktivitet i form av arbetets försvinnande. Redan i inledningen av Människans villkor skriver             

Arendt att den teknologiska utvecklingen och effektiviseringen av arbete går mot den kritiska             

punkt som benämns “automatiseringen”. Detta är den stora skräck som Arendt hyser för             

framtiden. Arbetssamhället gör människor beroende av arbete och det enda som människor            

lär sig är att arbeta. Samtidigt som den teknologiska utvecklingen närmar sig en             

automatisering där människor inte längre kommer att behöva arbeta. Det är vid den punkten              60

som Arendt menar att västvärldens öde kommer avgöras. Antingen leder det till total             

inaktivitet och kollaps, eller så lyckas man genom handling överkomma denna utmaning.            

Problematiken ligger i att arbetssamhället hämmar handling och därför ökar risken för sin             

egen undergång. 

Arendt avslutar Människans villkor och beskrivningen av sin samtid med ett melankoliskt             

tonfall och med ett budskap om att slutet på den västerländska historien är nära. Denna ton                

har ekat i snart 60 år, alltsedan Arendt skrev Människans villkor och hon var inte den första                 

som gjorde en sån analys. När denna uppsats skrivs 2017 kan man konstatera att              

arbetssamhället fortfarande är intakt, den teknologiska utveckling och effektiviseringen         

fortsätter att närma sig den totala automatiseringen av arbetet. Politikens främsta funktion är             

av hegemonisk art då den i stort försöker vidmakthålla västs dominanta position i världen.              

Men det kommer att visa sig - menar jag - att det fortfarande existerar politiskt nytänkande                

och en ambition att påbörja nya epoker i världen. 

 

3.2 Butler, den arabiska våren och att ta utrymme 

För att på ett lämpligt sätt avgränsa diskussionen om samtiden i den här avslutande delen av                

uppsatsen kommer Judith Butler användas som samtalspartner. Mer specifikt är det en text av              

henne med titeln “Bodies in Alliance and the Politics of the Street” som jag kommer att                

använda. Texten var ursprungligen en föreläsning som Butler höll den 7 september 2011. Det              

är en tillbakablick över 2011 och det politiska läget i världen, med fokus på det som kom att                  

kallas den arabiska våren. Det som gör texten lämplig för den här uppsatsens ändamål är att                

även den utgår ifrån Arendts politiska tänkande och använder sig av många av hennes              

begrepp som jag tidigare har redogjort för i uppsatsen.  

60 Ibid, s 30. 
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In the last months there have been, time and again, mass demonstrations on the street,               
in the square, and though these are very often motivated by different political             
purposes, something similar happens: bodies congregate, they move and speak          
together, and they lay claim to a certain space as public space.  61

 

Det Butler försöker göra är att anpassa Arendts framträdelserum till det moderna politiska              

läget. Hon kritiserar Arendt bl.a. för att inte inkludera det Butler kallar “material supports” i               

det som konstituerar en handling. Några exempel på “material supports” som Butler nämner             

är mat, anställning, rörlighet och tillgång till institutioner. Hon menar att dessa tillgångar är              

en del av handlingarna och det som politik handlar om. Om man tänker sig kroppar som                62 63

tillsammans utför handlingar i det offentliga är det viktigt att förstå de villkor som för dem                

dit. Butler menar att dessa villkor eller det stöd, utifrån vilka handlandet opererar, spelar en               64

större roll för politiken än vad Arendt uttrycker i Människans villkor. Det är kanske här               

viktigt att säga att det rör sig om samma villkor som Arendt menar är människans villkor.                

Det stämmer att Arendt inte räknar dessa “material supports” till handlandet. För henne finns              

det som avses med “material supports” uppdelat i arbete, tillverkning och handlande. Vita             

activa är trots allt en treenighet som förhåller sig till och fungerar på grund av dessa tre                 

beståndsdelar. 

Butler ser handlandet bland de människor som lever i utkanten av det västerländska              

samhället. Men dessa människor kan befinna sig rent rumsligt i centrum av en stad, då de                

t.ex. tar ett torg i anspråk. De tar det utrymme som skapats för traditionellt politiskt               

handlande, från vilket dessa människor varit exkluderade. De människor som bryter de ramar             

och barriärer som upprätthållits under årtusenden är den moderna tidens aktörer.           65

Framträdelserummet är det utrymme som uppstår mellan människor som i offentligheten           

61 Judith Butler, “Bodies in Alliance and the Politics of the Street”, s 1. Alternativt 1:a stycket. 
62 Butler kompletterar här framträdelserummet med ett eget begrepp för att fylla den lucka hon ser hos Arendt. 
Den här uppsatsen kan sägas ha gjort en liknande komplettering när kärleksbegreppet/begäret fördes in för att 
förklara vad politik handlar om. Det stämmer ändå, som Butler hävdar, att denna grund för handlandet inte går 
att hitta - eller är svår att hitta (se Människans villkor, s 409 för exempel) - i Människans villkor. Men det är 
ändå den här uppsatsens mening att grunden för handlandet går att hitta i Arendts vidare politiska filosofi.  
63 Butler använder sig konsekvent av ordet “kroppar” för att göra en tydlig koppling mellan människors 
rumsliga närvaro och deras politiska potential. 
64 Judith Butler, “Bodies in Alliance and the Politics of the Street”, s 2. Alternativt 3:e stycket.  
65 Judith Butler, “Bodies in Alliance and the Politics of the Street”, s 3. Alternativt 9:e stycket. Det är också 
viktigt att komma ihåg att några av den västerländska historiens mest centrala händelser har varit revolutionära 
och kommit från en plats av förtryck. Dock har dessa revolutionära kroppar tidigare primärt varit vita och 
manliga, till skillnad från den moderna värld där detta inte längre är fallet. 

28 



 
 

agerar tillsammans för ett gemensamt mål byggt på begär. Det är också inom             

framträdelserummet som den mänskliga historien skapas. De som idag är exkluderade och            

förtryckta är därför de som kan komma att påbörja något nytt och driva den mänskliga               

historien vidare.  

Den effekt som demonstrationerna i länderna kring medelhavet våren 2011 haft på världen              

är, minst sagt, påtagliga. Det politiska läget i dessa länder är instabilt och i Syrien ledde                

demonstrationerna till ett flerårigt krig mellan regimen och oppositionella grupper vilket           

resulterat i att landet i princip helt och hållet har förstörts. Demonstranternas syfte att uppnå               

ökade rättigheter och en önskan om mer makt åt folket gick om intet. Oavsett om det handlar                 

om ökat våld och förtryck, eller om främlingsfientlighet, ökad rasism, eller om populism, så              

kan dessa endast tolkas som reaktionära händelser. Dess enda mål är att upprätthålla, eller              

rent av att strama åt, rådande maktsystem. Här kan man återknyta till Arendt och den i                

uppsatsen tidigare diskussionen om tyranni och totalitarism. För det är just totalitära tekniker             

som sedan 2011 använts för att hindra människor från att handla politiskt. Som vi sett leder                

de totalitära härskarteknikerna till vanmakt och oförmåga att handla hos alla involverade            

parter. I det ljuset tycks det förutbestämt att alla de länder som fortsätter längs den väg av                 

isolering och hat - som idag blivit allt vanligare - bokstavligen går mot ruinens brant.  

  

3.3 Slutord och nutidens stora utmaningar 

En av de slutsatser man kan dra från resonemangen i den här uppsatsen är att en handling                 

föds ur missnöje och ett begär att förbättra ens egen eller andras tillvaro. De människor som                

befinner sig i den typen av situationer kan ofta beskrivas som förtryckta av eller exkluderade               

från samhället. Det som är anmärkningsvärt är att förtryck och exkludering tjänar till att              

hämma människors förmåga att handla, samtidigt som just det ger upphov till handling. Om              

man utgår från människans villkor i en mer bokstavlig bemärkelse kan man dra slutsatsen att               

det handlar om villkoren för mänskligt liv. Det handlar om sysselsättningar som människor             

inte nödvändigtvis måste ägna sig åt men som de behöver ha möjligheten att få ägna sig åt för                  

att vara och verka mänskligt. Därför föds missnöje, begär och handling ur situationer där              

villkoren för mänskligt liv begränsas. 

Något den här uppsatsen ännu inte lyckats förklara är varför människor som lever bekväma               

liv i väst skulle behöva handla. Om handling föds ur missnöje och ett begär efter något bättre,                 
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varför skulle dessa människor som inte begär något på ett politiskt plan behöva handla?              

Svaret är att det finns ett antal situationer idag som kräver, i princip, hela mänsklighetens               

engagemang och där tillgång till handlingsutrymme är en nyckelfaktor. Därför tänker jag nu             

lägga fram två konkreta exempel på globala utmaningar som majoriteten av mänskligheten            

står inför och förklara varför brist på handling stoppar oss från att övervinna dessa              

utmaningar. Min avsikt är inte att framföra någon konkret lösning på dessa två utmaningar              

utan endast att belysa handlingens centrala roll för att nå en lösning. 

Arendts farhågor om automatiseringen av arbete slog inte in under den andra halvan av               

1900-talet som hon trodde. Det betyder inte att krisen är över. Effektiviseringen av arbete har               

obehindrat fortsatt framåt. Automatiseringen bör, menar jag, fortfarande ses som en           

potentiellt farlig händelse som mänskligheten måste bemöta - om mänsklighet fortfarande ska            

komma på tal. Det är främst en utmaning som riskerar att göra störst skada på arbetssamhället                

eftersom inte tillräckliga alternativa sysselsättningar till arbetet finns tillgängliga idag. Den           

andra krisen är klimatkrisen. Det som skiljer dessa kriser åt är att klimatkrisen redan är löst i                 

teorin då vetenskapsmän och forskare vet hur man genom övergång till förnybara            

energikällor kan sänka mänsklighetens utsläpp av växthusgaser. Automatiseringens lösning         

ligger däremot inte nödvändigtvis i fortsatt utveckling av teknik utan orsakas snarare av dess              

utveckling. Oförmåga eller ovilja att handla är det största hindret för att dessa problem ska               

lösas innan de orsakar enorm skada på otaliga människors liv. Arendts kritik av             

arbetssamhället beskriver denna brist på handling då hon menar att arbetssamhället har odlat             

en kultur där ledare är ovilliga att handla och där befolkningen, till stor del, är ointresserad                

eller oförmögen att handla. Det som behöver ske så snart som möjligt, om människan ska ha                

en möjlighet att övervinna klimatkrisen, är handling genom en global övergång till förnybara             

energikällor. Detta är svårt att genomföra, men det är denna situation och utmaning vi alla               

står inför idag. Den potentiella lösningen på automatiseringen kommer även den i form av              

handling. För så länge arbete är den enda sysselsättning som arbetssamhället förstår, förblir             

faran med automatiseringen stor.  

Med risk att lägga alltför stor börda på de som redan är förtryckta och marginaliserade                

anser jag ändå att dessa människor tillhör de få som för tillfället är kapabla att               

överhuvudtaget göra någonting åt dessa problem. Inte genom att möta dessa utmaningar            

själva utan istället genom att lära de otaliga människor som blint följer arbetssamhället hur              

man tillsammans kan agera för förändring, att man genom gemensamma intressen kan            
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upprätta ett framträdelserum där ett helt folks maktpotential kan realiseras. Hur lär man             

människor att handla? Efter att ha skrivit en hel uppsats om handlande är jag fortfarande               

osäker på vart man ska börja. Vid något tillfälle måste man lämna det kontemplativa för att                

tillägna sig det aktiva.  

Den resa som jag har velat göra i den här uppsatsen med hjälp av Arendts politiska filosofi                  

har förhoppningsvis uppfyllt syftet, att försöka förstå handlande och vad det betyder för             

människan att kunna handla. Dessutom att försöka förstå vad det innebär att finna sin plats               

inom den mänskliga väven av relationer, att inte vara tillfreds med den men ändå lära sig att                 

leva med den. Att blicka mot horisonten, även om man inte vet vad den döljer och vara villig                  

att hjälpa till med att forma framtiden utifrån sin bästa förmåga. 
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