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Social Media as a Public Sphere 

– 

Arendt and Habermas in Cyberspace 

 

 

Abstract 

The following essay aims to investigate recent transformations of the public sphere influenced 

by social media. The main goal is to use the philosophical frameworks and concepts 

developed by Arendt and Habermas as an analytic tool to better understand social media in 

their role as a public sphere. 

The first part outlines the concept of the public sphere and its related concepts as 

developed in Arendt’s The Human Condition and Habermas’ The Structural Transformation 

of the Public Sphere. Central themes are discussed and juxtaposed primarily in between 

Arendt and Habermas, but also with the ideas of later philosophers. From this discussion 

emerges a theoretical framework in terms of two main headings; the properties of the public 

sphere, and; the character of the political discourse in the public sphere. 

The second part examines central features of present-day social media utilizing the 

conceptual framework deriving from Arendt’s and Habermas’ notions of the public sphere. 

Salient features of contemporary social media and political discourse are juxtaposed with 

properties of the analytical framework developed in the first part of the essay. The analysis 

shows that the public sphere and its discourse have changed in significant ways. The analysis 

also shows that the notion of the public sphere, developed 60 years ago, is still a useful tool 

for the analysis of our present-day public sphere. 
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1 Introduktion 

I Människans villkor beskriver Arendt det offentliga rummet och diskuterar dess egenskaper, 

politiska potential och de historiska möjligheter till förverkligande som uppkommit och 

utslocknat.
1
 Men det är inte bara Arendt som utifrån en filosofisk horisont skrivit om det 

offentliga rummet och dess frågeställningar. Efter Arendt har flera andra tänkare diskuterat 

det offentliga rummet – i vissa fall med explicit koppling till henne. Ett par år efter 

Människans villkor, publicerade Habermas Borgerlig offentlighet,
2
 där han för en diskussion 

utifrån delvis andra utgångspunkter, men med tydliga kopplingar till de begrepp som 

utvecklats av Arendt. 

Diskussionen om det offentliga rummet hade förvisso föregångare. Hos Kant hittar vi 

idén om vikten av det offentligt använda politiska förnuftet. Hegel ser riskerna med en 

irrationell och dåligt insatt allmänhet. Det finns även andra som diskuterar olika aspekter av 

det politiska rummet, men det är först med Arendt och Habermas som den filosofiska 

betraktelsen av det offentliga politiska rummet inte bara tar ny fart, utan där även begreppet 

som sådant givits en framträdande plats. 

Habermas återkommer till det offentliga rummet i flera senare skrifter. Det sker 

förskjutningar över åren i Habermas eget tänkande, men framförallt sker en vitalisering av det 

filosofiska samtalet i takt med att andra tänkare ger sig i kast med ämnet. I vissa fall är det 

tänkare som har helt andra utgångspunkter, medan det i andra fall handlar om filosofer som 

vidareutvecklar tanken om det offentliga rummet och dess kopplingar till specifika frågor. 

Inte minst har Fraser
3
 och Benhabib

4
 vidgat diskussionen om det politiska rummet i Arendts 

och Habermas efterföljd till att tydligare inkludera frågeställningar om samhällelig 

stratifiering, feminism och multikulturalism. Den diskussionen är i högsta grad levande idag 

och grenar ut sig i olika riktningar. 

Under det senaste dryga decenniet har diskussionen om det offentliga rummet tagit 

ny fart med framväxten av sociala medier och den roll de spelar i politiken. Sociala medier 

har under kort tid blivit centrala för politiska samtal och handlande. De står i centrum för 

politiken, inte bara som medier, utan även för de aktiva roller de spelar. De har blivit 

tummelplatser för politiska partier, aktivister, manipulatörer, nättroll, extremister, m.fl. De har 

                                                           
1
 Arendt (1958). 

2
 Habermas (1984). 

3
 Fraser (1990) 

4
 Benhabib (1997; 2002) 
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även kommit att bli de medier som många människor använder för att ta del av politisk 

information och för att föra politiska samtal. Därmed har de på flera sätt förändrat det 

politiska samtalet. 

De begreppsapparater Arendt och Habermas utvecklade långt före Facebook och 

Twitter framstår idag som förvånansvärt användbara analysverktyg för att belysa 

frågeställningar som rör sociala medier och politiken. I samband med den tilltagande 

betydelsen av sociala medier har samtida forskning inom olika discipliner också börjat 

intressera sig för hur detta fenomen kan förstås utifrån de tankar som Arendt och Habermas 

formulerat. Vi finner här forskning inom såväl filosofi, sociologi, mediaforskning som andra 

discipliner.
5
 Därutöver finns en tilltagande forskning utifrån helt andra filosofiska perspektiv 

om hur sociala medier påverkar vår tillvaro.
6
 Pusslet har således börjat läggas, men då få bitar 

lagts återstår mycket grundläggning. En viktig uppgift är därför att empiriskt och teoretiskt 

kartlägga och begreppsliggöra hur sociala medier förändrar vår värld. 

 

1.1 Syfte, forskningsfråga och metod 

Syftet med uppsatsen är att nyttja den filosofiska begreppsapparat som utvecklats av Arendt, 

Habermas och andra tänkare som ett analytiskt raster för att betrakta sociala medier som 

offentliga politiska rum. Uppsatsens bidrag är att öka den teoretiska kunskapen om den 

politiska medieringen via sociala medier genom att tolka den utifrån politisk filosofi. 

Undersökningen utgår från forskningsfrågan: ”Hur kan vi förstå sociala medier som 

offentliga politiska rum utifrån Arendts och Habermas filosofier?” 

Den metod som används är att utveckla ett tolkningsramverk för det offentliga 

politiska rummet som utgår från Arendts och Habermas filosofier, kompletterat med 

kommentarer och kritik från andra tänkare. Begreppsapparaten används för att analysera olika 

aspekter av sociala medier i deras roller som offentliga politiska rum. Den beskrivning av 

sociala medier som ligger till grund för analysen är baserad på nutida forskning om sociala 

medier – med tonvikt på rollen som medier för politisk information och politiskt samtal. 

 

                                                           
5
 Se t.ex. Kreide (2016) för ett filosofiskt perspektiv, Salikov (2018) för ett huvudsakligen sociologiskt och 

Rasmussen (2013) för ett medieteoretiskt perspektiv. De och flera andra använder teori om det offentliga 
rummet för att ta sig an samtida förskjutningar. 
6
 Se ex. Hull (2015) om sociala mediers roll för formeringen av självidentiteter. 
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1.2 Disposition 

Nästföljande kapitel, det offentliga rummets teoretiker, ägnas åt en teoretisk utveckling av det 

offentliga rummet och därmed sammanhängande begrepp. Vi utgår från den bas Arendt lägger 

i Människans villkor, för att därefter behandla de vidareutvecklingar och förskjutningar som 

Habermas gör med början i Borgerlig offentlighet. I båda fallen diskuterar vi även synpunkter 

och kritik som lyfts fram av senare tänkare – Mouffe, Benhabib, Fraser, m.fl. Alla är de 

tänkare som uttryckligen diskuterar Arendt och Habermas, eller som går i klinch med centrala 

teman i deras utläggningar av det offentliga rummet. Kapitlet avslutas med att centrala teman 

och begrepp sammanställs till ett analytiskt ramverk som senare används för strukturering och 

analys av empiriska fenomen. 

I det tredje kapitlet, det offentliga rummet i sociala medier, analyseras det politiska 

samtalet i sociala medier. Det analytiska ramverk som tidigare utvecklats används här för att 

synliggöra hur det politiska offentliga rummet framträder i sociala medier. Här kan vi se hur 

olika teoretiska bilder som presenterades i det föregående kapitlet leder till skilda tolkningar 

av hur vi ska förstå det offentliga rummets förändring. Den filosofiska teori som diskuterats i 

det föregående kapitlet samsas här med nutida forskning om sociala medier. Den litteratur 

som tillkommer här är i första hand nutida forskning som kopplar samman sociala medier 

med teman som rör det offentliga rummet – ofta med direkt referens till Arendt och 

Habermas. 

Fjärde och sista kapitlet, avslutande reflektioner, avser att dra samman olika trådar 

från tidigare kapitel. 
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2 Det offentliga rummets teoretiker 

I detta kapitel följer en utläggning av Arendts respektive Habermas teorier om det offentliga 

rummet. De ges varsitt avsnitt, med kommentarer från andra politiska filosofer, varefter ett 

avslutande avsnitt sammanfattar de viktiga teman och begrepp som bildar teoretisk 

referensram för en senare analys av sociala medier. Det inledande avsnittet med Arendt ges ett 

större utrymme eftersom att där introduceras flera centrala begrepp. 

 

2.1 Arendts offentliga rum 

För Arendt realiseras det politiska handlandet i det offentliga rum där vi i tal och handling 

framträder som individer. Att vi framträder som individer för att överlägga beslut och 

handling gör att den mänskliga pluraliteten kommer till uttryck. Pluraliteten är den unika 

olikheten mellan varje individ trots att vi är likställda som människor. Den är därmed kopplad 

till den unika individen, snarare än att, som begreppet pluralism, syfta på att olika grupper i 

samhället har skilda attribut. Den mänskliga likställdheten möjliggör språklig kommunikation 

och ett liv i ett med-andra
7
, medan det unika är det som formar oss som individer och gör 

mänskligt handlande till något radikalt obestämbart och oförutsägbart. Pluraliteten är, med det 

mänskliga medvetandets otillförlitlighet, roten till att vår framtid är oförutsägbar, en 

”dimbank av ovisshet och ovetbarhet.”
8
 

Politikens förutsättning är mänsklig pluralitet, och handlar om olika människors 

samvaro och med-varo.
9
 Politiken är det som gör vårt gemensamma liv möjligt. Pluraliteten 

nödvändiggör politiken. Politikens mening är att vara det medel genom vilket vi hanterar våra 

gemensamma angelägenheter, genom att samtala med våra med-andra och övertyga varandra 

som fria människor i gemensam överläggning. Men det innebär att det politiska, i strikt 

bemärkelse, bara har glimtat till vid ett fåtal historiska tillfällen.
10

 

För Arendt är arbetet människans privata zon där upprätthållandet av livsprocesserna 

står i centrum. Det är i grunden anti-politiskt. Det politiska kan endast uppnås om vi träder ut 

ur arbetet och in i det offentliga rum där vi kan överlägga och handla gemensamt med andra. 

För att kunna framträda för varandra, och handla gemensamt, måste vi lämna arbetets sfär och 

                                                           
7
 Arendt (1958), § 29, s. 276. Genom tingvärlden är vi för Arendt bundna till våra med-andra. 

8
 Arendt (1958), § 34, s. 319. 

9
 Arendt (2017), s. 99. 

10
 Arendt (2017), s. 106-107. 
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de identiteter som det är förknippat med, för att visa oss som individer. Det blir därför 

problematiskt när vi inte lämnar arbetet bakom oss vid inträdet i det offentliga, utan istället tar 

det med oss – dess organisationsformer, verksamheter och problem. Då bleks den viktiga 

skiljelinjen mellan offentligt och privat. Det som här är ett problem för Arendt skulle snarare 

av andra politiska tänkare, såsom Mouffe, ses som viktiga skiljelinjer i politiken - grunden till 

intressekonflikter vars uppgift det är för politiken att kanalisera, och att de kollektiva 

identiteterna är grundläggande för politiska skiljelinjer och identiteter.
11

 

Den vardagliga politiken har enligt Arendt koloniserats av arbetet och det sociala. Vi 

identifierar oss med våra yrken och handlandet underordnas arbete och konsumtion. Det 

sociala blir en problematisk sammanblandning av offentligt och privat. Vi upphör att vara fria 

individer och låter oss styras av intressegemenskap. Unik pluralitet övergår i grupporienterad 

pluralism. Andra talar för oss, istället för att vi samtalar med varandra, vilket är problematiskt 

eftersom politik, liksom makt, är något som uppstår mellan människor i ett gemensamt 

samtal. Makten formas i ett pluralistiskt samtal. Arendts maktbegrepp är tydligt kopplat till 

det offentliga rummet. I framträdandet för varandra formeras den demokratiska makten. 

I den goda politiken kan vi alla utmärka oss som individer, men på sätt som inte är på 

andras bekostnad. Arendts offentliga rum har två grundegenskaper:
12

 

1. Det framträder för allmänheten och kan ses och höras av alla. 

2. Det är den gemensamma värld som skiljer sig från det privata. 

Den första egenskapen innebär att det offentliga rummet är öppet för alla som vill 

delta i det. Tsao menar att Arendt orättvist anklagats för elitism på grund av ett förment och 

okritiskt hyllande av den atenska demokratin, medan det är det gemensamma deltagandet i 

överläggning och handling som Arendt vill poängtera.
13

 Deltagandet ses rentav som ett etiskt 

imperativ, och därmed innebär allt överlåtande av politiskt handlande till intresseföreträdare 

som ett demokratiskt förfall. Det socialas kolonisation av det offentliga rummet består i att 

privata intressen suddar ut gränsen mellan offentligt och privat och låter hushållet bli en sak 

för offentligheten. Våra intressen företräds av intresseorganisationer och partier, istället för att 

vi själva deltar i överläggning. 

                                                           
11

 Mouffe (2008), s. 23. 
12

 Arendt (1958), § 7, s. 81-82. 
13

 Tsao (2002), s. 97-98. 
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Problemet med att det sociala har koloniserat politiken är inte att intressen 

tillgodoses, utan att pluraliteten urgröps när inte längre alla visar sig för varandra. 

Kommunikationen mellan människor, där ord och gärningar delas, urholkas. Vi får istället en 

kommunikation med vilken vi inte längre skapar ett gemensamt framträdelserum och där vi 

inte längre förstår varandra. Samvaron med andra är det som försäkrar oss om världens och 

vår egen realitet. Men överläggningen är inte bara det som sammanför oss i 

framträdelserummet. I Aristoteles efterföljd ser Arendt även gemensam överläggning som ett 

sätt att nå bättre beslut än vi var och en för sig skulle göra.
14

 

Den andra egenskapen hos det offentliga är att det är den mänskliga skapelse som 

överskrider naturen och befolkar världen även med ting. I det offentliga rummet möter vi den 

värld som ”är en mänsklig skapelse och inbegreppet av alla angelägenheter som endast 

utspelas mellan människor och som handgripligen uppträder i den framställda världen.”
15

 Det 

offentliga rummet är en värld som har förtingligats, vilket får till följd att människor 

församlas och knyts till varandra, men även att tillvaron får varaktighet. En förtingligad värld 

överlever oss dödliga och ger det offentliga rummet en varaktighet över generationer utan att 

behöva upprättas gång på gång. Den gemensamma världen kan bara överleva under 

förutsättning att den träder ut i en offentlighet.
16

 

Grundläggande för det offentliga rummet är mänsklig pluralitet, där vi lever som 

unika individer bland likar. Som unika har vi både likheter och olikheter. Olikheten ger 

upphov till kommunikation, medan likheten gör att vi förstår varandra.
17

 Men pluraliteten är 

även det som gör att vår gemensamma värld framträder: ”Den gemensamma världen 

försvinner när den endast ses ur en aspekt; den existerar över huvud taget endast i en 

mångfald perspektiv.”
18

 Mångfalden och pluraliteten av tal och handling upprättar den väv av 

relationer som sammanbinder alla människor, en väv vi föds in i och föregår allt mänskligt 

handlande och tal, men också förändras av dem. Det är i handlandet som vi skapar och 

förändrar oss själva, och därmed kan realisera vår frihet. För att göra det måste vi träda ur det 

privata för att i det offentliga rummet visa vilka vi är.  

För Arendt är den politiska makten inte bara handling och realisering av mänskliga 

projekt. Den viktiga aspekten av makt består i det som föregår handling och realisering. Makt 

                                                           
14

 Aristoteles (2009). 
15

 Arendt (1958), § 7, s. 84. 
16

 Arendt (1958), § 7, s. 88. 
17

 Arendt (1958), § 24, s. 231. 
18

 Arendt (1958), § 7, s. 91. 
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är den mobilisering som skapar potentialen för handlande. Den realiserade makten uppstår när 

ord och handling är sammanflätade med varandra. Makten är alltid delad, något som uppstår i 

ett med-andra som håller möjligheten till handlande öppen. Den är ett kraftfält som alstras i 

utrymmet mellan människor i samma framträdelserum. 

Det offentliga rummet sammanför oss för det politiska samtalet och för att makt ska 

kunna uppstå ur gemensam överläggning. Att makten realiseras är viktigt då, som Arendt 

påpekar, den makt som inte realiseras förtvinar. I realiserad makt är ”ord och handling 

oskiljaktigt sammanflätade med varandra.”
19

 Makten måste ibland realiseras även för att vi 

annars gör oss skyldiga till en passiv icke-handling som ger politisk ondska utrymme. De 

tysta har också ett ansvar, även om ”mellan denna insikt och dådet gapar en avgrund”.
20

 

Det offentliga rummet är således ett gemensamt rum, där vi framträder inför varandra 

för att realisera det goda livet i ord och handling. Det är ett rum som präglas av respekt för 

våra likar. Som rum för politisk handling är det ett ideal som utgör en ständig strävan, snarare 

än att vara ett empiriskt fenomen. Historien har korta epoker och tilldragelser som inte är 

konkreta exempel på Arendts ideal, men ändå är företeelser som pekar på den faktiska, om än 

undflyende, möjligheten att skapa offentliga rum för kollektiv handling och samtal. De visar 

även på möjligheten till en makt som är grundad på ömsesidig respekt för våra med-andra och 

som låter pluraliteten blomstra. 

Arendt ger ett flertal exempel på offentliga rum som har uppstått i historien. De 

pekar på möjligheter som stannat vid orealiserad potential. Alla hade de brister och de 

lovande projekt som spirat kort i samband med revolutioner har antingen slagits ner med våld 

(Ungern), tvinat när revolutionen kidnappats av totalitära krafter (Ryssland), eller 

transformerats till en representativ demokrati när de revolutionära krafterna segrat och 

konstitutionen därefter inriktats på förvaltning av statsapparaten (USA).  

Det första offentliga rummet hittar vi i antikens polis – Atens agora där fria män 

samlades som likar för att avhandla politiken. Torget var det åskådarrum där publiken 

samtidigt var aktörer. Det kom senare att förfalla till det normala i alla icke-politiska 

samhällen, ett torg för handel, men inte för debatt och meningsutbyte. Ett kort ögonblick 

blomstrade något som människor skulle se som en möjlighet i 2 500 år. Arendt visar hur det 

var atenarna, inte Aten, som utgjorde polis. En viktig konsekvens var att agonism kom att 

                                                           
19

 Arendt (1958), § 28, s. 265. 
20

 Arendt (2018a), s. 56. 
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prägla den politiska debatten. Tal och handling på agoran var ett sätt att uttrycka sin unika 

person i pluraliteten och därmed ett sätt att mäta sig med andra.  

Handlandet präglades för atenarna av agon, ”den lidelsefulla tävlingsandan och 

önskan att ständigt mäta sig med andra.”
21

 Den var en konfrontation som syftade till att 

övervinna och övertyga motståndaren i öppen kamp, men inte till att denne skulle förgöras 

eller förödmjukas. Agonismen ska snarare ses som en form av ädel kamp som är deliberativt 

orienterad, vilket hänger samman med Arendts insisterande på av utelämna privatintresset i 

det offentliga rummet. Den agonistiska överläggningen handlar därför om att komma fram till 

ett ”common good”, vilket är möjligt efter utbyte av argument. Här skiljer sig Arendt tydligt 

från Mouffe, för vilken den samhälleliga pluralismen och stratifieringen innebär att samhället 

alltid kommer att präglas av antagonistiska intressemotsättningar.
22

 Politikens uppgift blir då 

att kanalisera de antagonistiska intressemotsättningarna i en aldrig avslutad agonism, där varje 

uppnådd seger eller kompromiss bara är temporär, aldrig ett besegrande eller förgörande av 

motståndaren.
23

 

Polis var avskilt från det privata. Den som deltog i polis lämnade hushållet bakom 

sig. Hushållet präglades av arbetets nödvändighet, och byggde på tvång och ojämlikhet, 

medan polis var frihetens rike där jämlikhet rådde – för dem som hade tillträde. För Arendt är 

därför inte Atens polis en förebild. Det var en prototyp som inrymde en potential, en idé som 

trots sin ofullkomlighet tjänar som inspiration. Det var det första exemplet på ett offentligt 

rum, och som sådant har det stor betydelse. Inför polis hyser Arendt blandade känslor. Hennes 

kritiska udd kommer fram inte minst avseende begränsningarna för vilka som hade tillgång 

till politikens torg.
24

 

Att agoran var ett torg, en avgränsad plats, där polis kom till uttryck, har 

huvudsakligen betydelse som metafor. Det rum där politiken utspelade sig var varken agoran 

eller stadsstaten, utan det framträdelserum som uppstod mellan handlande och talande 

människor. Polis var ”den organisationsstruktur som framväxte ur invånarnas utbyte av ord 

                                                           
21

 Arendt (1958), § 27, s. 258. 
22

 Mouffe (2005), s. 33. 
23

 Mouffe (2005), 103. 
24

 Tsao (2002) menar att Arendt hade en betydligt större kritisk distans till grekernas polis än de flesta 
kommentatorer antar, men att det trots sina demokratiska brister trots allt är det unika exempel som tjänar 
som historisk förebild och inspiration. 
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och handlingar. … oberoende av var de befann sig.” Var än atenare befann sig kunde de 

utgöra en polis.
25

  

Arendt beskriver även hur rådssystem vuxit fram i ett flertal revolter – den franska, 

den amerikanska, Pariskommunen 1870, den ryska revolutionen, de tyska och österrikiska 

efter 1:a världskriget samt den ungerska 1956. I samtliga fall verkar det ha uppstått spontant. 

”Alltså verkar rådssystemet ligga i centrum av det politiska handlandets väsen.”
26

 Här, liksom 

i Aten, framträder något som är viktigt för Arendt; handlandet måste vara hänförbart till en 

specifik person, som även tar ansvar för sina handlingar. Men det är inte ansvarsdimensionen 

som är viktigast: ”Handlande som förblir anonymt och gärningar vilkas gärningsmän inte kan 

namnges är meningslösa och hemfaller åt glömskan; det finns ingen att berätta historien 

om.”
27

 Handlandet blir ett sätt att visa upp oss inför våra med-andra för att därigenom både 

forma vår identitet och skriva vår livshistoria. 

Gemensamt för alla de exempel som Arendt anför, från Aten till den ungerska 

revolten, är att de skapat offentliga rum för politiska samtal direkt mellan människor – mellan 

individen och med-andra. Det offentliga rummet var en plats, torg eller samlingslokal, där alla 

befann sig ansikte mot ansikte med likar. I det grekiska exemplet utövades direkt demokrati 

efter meningsutbyte, medan de övriga beslutade lokalt där så kunde göras och utsåg 

representanter till fora som inbegrep samordning av flera lokala församlingar. Genom att inte 

ha någon representativitet på lokal nivå undvek de att koloniseras av det sociala. I de 

efterantika exemplen från amerikanska town-halls till ungerska råd finns på lokal nivå bara 

det direkta mötet mellan människor. För de regionala och nationella besluten kan de lokala 

behöva utse representanter, men detta sker då endast efter att överläggning skett på lokal nivå. 

Alla exempel som Arendt tar upp visar hur den politiska handlingens förlorade skatt glimmat 

till i historien, men utan att realiseras.
28

 

Makten hos Arendt realiseras genom beslut i närvaro av alla som är berörda på lokal 

nivå, eller genom att de lokala församlingarna efter överläggningar väljer representanter till 

andra instanser. De historiska exempel som Arendt anför är alla exempel på vad Fraser kallar 

”strong publics”, när de överläggande kan omsätta opinionsbildningen i beslut och handling.
29

 

De exempel på demokratiskt förfarande som Arendt anför utesluter således inte 

                                                           
25

 Arendt (1958), § 27, s. 263. 
26

 Arendt (2017), s. 212. 
27

 Arendt (1958), § 24, s. 239. 
28

 Kateb (1983), s. 7 
29

 Fraser (1990), s. 75. 



12 
 

representativitet, men den goda representativiteten förutsätter alltid att den har föregåtts av en 

överläggning, en maktmobilisering, mellan dem som låter sig representeras. Maktens 

formering är därmed aldrig bara ett aggregat av de åsikter som deltagarna tagit med sig in i 

processen. Åsikterna formas i överläggningen. 

Arendts grundkrav på det offentliga rummet är att alla kommer till tals och att vi alla 

framträder som individer, för att axla vårt ansvar, men även för att skilja det politiska från det 

privata.
30

 I de historiska exempel som anförs uppfyller de politiska arenorna i stort de två 

grundkraven, dock med undantag för vilka som hade tillträde till det offentliga rummet. 

Många grupper stod utanför på grund av ras, kön eller klass. 

Den samtida demokratin är problematisk för Arendt i och med att den bygger på 

representativitet redan innan medborgaren ges tillfälle till överläggning. Därmed koloniseras 

den av företrädare för sociala grupperingar. Individen kliver in i skuggorna och avkläds sitt 

politiska ansvar genom att gömma sig bakom valda representanter och frånsäger sig därmed 

också möjligheten att nå sin mänskliga potential. Liknande tankegångar kommer vi att möta i 

Habermas utläggning av det offentliga rummet. 

 

2.2 Borgerskapet i Habermas offentliga rum 

Hos Habermas ges det offentliga rummet, där det specifikt politiska avskiljs som en egen sfär, 

en inramning som positionerar det i en kantiansk upplysnings- och förnuftstradition. Här 

skiljer det sig från Arendt, vars offentliga rum har en mer grundläggande existentiell innebörd 

i egenskap av att vara ett mänskligt framträdelserum där vi möter våra med-andra. Poängen 

med Habermas användning av det offentliga rummet som begrepp är att det låter oss hålla isär 

statsapparaten, ekonomiska marknader och demokratiska sammanslutningar – distinktioner 

som är viktiga i Habermas demokratiska teori. Det offentliga rummet är den arena, skild från 

staten, där medborgare överlägger om gemensamma angelägenheter. 

Där Arendt tar sin utgångspunkt i fenomenologin och med-varats framträdelserum 

gör Habermas i Borgerlig offentlighet en materialistisk och socio-historisk analys som tar 

sikte på hur det borgerliga offentliga rummet uppstår vid feodalismens sammanbrott och 
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förändras fram till mitten av 1900-talet
 
.
31

 Habermas använder här kritisk teori som perspektiv 

för att studera demokratins utveckling mot bakgrund av den sociala moderniserings-

processen. Till skillnad från Arendt är det således inte det offentliga rummet som helhet som 

behandlas, utan ett idealtypiskt utsnitt av det. Att just det borgerliga rummet står i centrum ger 

framställningen ett tydligt fokus, inte minst vid skildringen av den tid då en borgerlig politisk 

hegemoni råder och det offentliga rummet i Habermas mening är genuint borgerligt, men det 

gör även att många företeelser som framträder med arbetarrörelsens framflyttningar av 

politiska positioner från andra halvan av 1800-talet och framåt blir otillräckligt belysta eller 

helt förbisedda.
32

 

Liksom hos Arendt står det direkta mötet mellan människor i centrum, men där den 

politiska diskussionen hos henne baseras på agonism präglas det politiska offentliga rummet 

för Habermas av en resonerande överläggning. Det viktiga är inte att övervinna en 

motståndare, utan att föra ett samtal där vi tar intryck av varandras argument och justerar våra 

positioner för att slutligen finna en rationell konsensus, eller åtminstone i ett respektfullt 

bejakande av varandras åsikter och grunderna för dem. Där Arendts deliberation är agonistisk, 

är Habermas normativa ideal en överläggning inriktad på att nå ett samförstånd som är möjligt 

trots skilda intressen. Konsensus hos Habermas definieras som ”en objektivt och efter 

allmänna och bindande kriterier möjlig samstämmighet mellan konkurrerande intressen.”
33

  

Det moderna borgerskapet som står i centrum i Borgerlig offentlighet uppstår i 

Europa vid samma tid som den absoluta staten, med början under 1500- och 1600-talen, växer 

fram för att sedan konsolideras med kapitalismens genombrott på bredare front under 1700-

talet.
34

 Här uppstår också en förelöpare till det politiska offentliga rummet i form av ett 

litterärt offentligt rum i salonger, klubbar och kaffehus där bildade män och kvinnor, den 

läsande publiken, diskuterar en nyhetsförmedling som ännu inte fått ett politiskt resonerande 

innehåll och den samtida kulturen – främst litteratur, men även konst och musik. Denna 

litterära publik sammanfaller med borgerskapet som ekonomisk klass och kommer därför 

senare att även utvecklas till ett politiskt offentligt rum som också åtföljs av en självständig 

kritisk journalistik som hävdar sitt oberoende. Den politiska offentligheten sammanfaller 

därför till stora delar med den litterära, med det viktiga undantaget att kvinnor hade tillgång 
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till den litterära offentligheten men inte till den politiska. I den borgerliga offentligheten 

utvecklas ett politiskt medvetande som börjar hävda sig själv i opposition till statsmakten. 

I fortsättningen av Borgerlig offentlighet håller Habermas fast vid den borgerliga 

offentligheten och dess utveckling som fokus för sin exposé. Som idealtyp ges den en 

genealogisk beskrivning som visar hur centrala kategorier som offentlig och privat 

transformeras och hur samspelet dem emellan förändras. Undersökningen är både sociologisk, 

i det att den påvisar offentlighetens struktur och funktion vid ett antal synkrona tillfällen, och 

historisk, i det att den påvisar sammanhangets uppkomst och förändring diakront över tiden. 

På det stora hela är framställningen en förfallshistoria, men det betyder inte att Habermas har 

tappat tilltron till överläggningens möjligheter. Man kan snarare se Borgerlig offentlighet som 

en blottläggning av de kommunikativa problem som en normativ politisk teori behöver 

komma till rätta med, något som utvecklas tydligare i senare skrifter.
35

 

För Habermas fanns, i exklusiv form för de som hade tillträde, en fungerande politisk 

offentlighet under andra halvan av 1800-talet. Det tragiska är att den offentligheten kom att 

förfalla och omformas med massamhällets inträde istället för att med intakta attribut 

utsträckas till att inkludera nya medborgargrupper. Analysen i Borgerlig offentlighet visar att 

välfärdsstatens massdemokrati tappat sin kritiska funktion och behöver reformeras, men i 

detta sammanhang tar inte Habermas steget vidare för att formulera kraven på ett post-

borgerligt rum. Senare kommer både han själv och andra att diskutera detta.
36

 

Trots betonandet av fysiska mötesplatser, inte minst vid det offentligas 

framspringande, har Habermas offentliga rum en mer abstrakt karaktär än Arendts 

motsvarighet. Det ser vi redan i deras tyska begrepp; där Arendt använder begreppet 

öffentliches Raum, med sina konkreta och rumsliga konnotationer, talar Habermas om 

Öffentlichkeit, vilket är betydligt mer abstrakt. Det är naturligtvis ingen tillfällighet. Arendts 

offentliga rum är huvudsakligen baserat på direkt interaktion, medan Habermas är mer öppen 

för ett medierat offentligt rum, rentav nätverk av mediering som griper in i varandra.
37

 Som 

påpekats av Benhabib, är det rent av så att media är det som i Habermas framställning 

sammanför oss till ett offentligt rum.
38

 Så är t.ex. tryckta nyhetsmedia en viktig del för såväl 
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granskning som delad och mångfacetterad information. Detta till trots är det, för Habermas, 

den tilltagande medieringen som är förfallets orsak i massamhället. Kanske inte medieringen i 

sig, utan snarare den form den tar.  

Massamhällets politiska kommunikation blir, menar Habermas, enkelriktad och 

manipulativ under moderniteten. Istället för att bli en medborgerlig granskning och 

överläggning inför samhällsbeslut har massan tappat sin självständighet i förhållande till de 

styrande institutionerna – staten och välorganiserade intressegrupper. Det offentliga politiska 

rummets individer är inte längre de som formar en allmän opinion genom överläggning. 

”Allmän opinion” har tappat betydelsen av ”offentlig mening” och ”den betraktas nu som 

produkten av en masskommunikationsprocess som varken är bunden av den offentliga 

diskussionens principer eller är relaterad till politiskt herravälde.”
39

 Med politiskt herravälde 

avser då Habermas offentlighetens herravälde över staten, eller snarare bristen därpå. Allmän 

opinion formas med hjälp av legitimerande PR, snarare än av överläggning. Den politiska 

kommunikationen och dess PR-apparat blir här en form av strukturellt våld som inte visar sig 

i form av den råa våldsanvändningen, utan ”blockerar snarare ganska obemärkt de 

kommunikationer i vilka övertygelser med effektiv legitimitet bildas och frodas.”
40

 

Vilka egenskaper har då det ideala offentliga rummet hos Habermas? I stort sett 

samma egenskaper som hos Arendt, om vi bortser från den senares betoning av det 

existentiella framträdelserummet. Liksom hos Arendt ser vi här inte bara det offentliga 

rummets degenerering med moderniseringsprocessen och dess återspegling i den individ som 

inte längre förmår, eller ges möjlighet, att bidra till att forma allmän opinion. Den förändring 

som påvisas i Habermas undersökning är dubbel till sin natur, eftersom begreppet borgerlig 

offentlighet i sig inrymmer två meningar; ett socialt område med institutioner där människor 

samlas för diskussion och kritik, och; en princip för att fastställa allmän opinion. Begreppet 

avser både en institutionell mekanism och en diskursiv interaktion. 

I det första fallet inbegriper det både fysiska samlingsplatser för politisk 

överläggning och de medier vars innehåll är föremål för diskussion och förmedling av 

budskap – ursprungligen tidningar, men under 1900-talet även utökad masskommunikation i 

form av radio och tv. I det senare fallet avses själva den process där åsikt bildas och 

omformas för att först efter öppen överläggning resultera i allmän opinion. Det är således inte 

när vi går in i en diskussion som vi är redo att ta ställning till politiska frågor, utan först när vi 
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respektfullt lyssnat på varandras rationella argument och i den processen låtit våra politiska 

positioner omformas. Här skiljer sig Habermas tydligt från t.ex. Schumpeter, där väljare går in 

i en valprocedur med färdiga preferenser som inte är föremål för förändring, endast för 

aggregering.
41

 Den allmänna opinionen bildas för Habermas först som resultatet av en 

välinformerad offentlig diskussion med brett deltagande
42

. Allmän opinion för Habermas blir 

således något som ligger nära Arendts maktbegrepp, dvs. något som uppstår mellan 

människor efter en gemensam överläggning. För Habermas blir det rationella samtalets 

konsensus både något som främjar goda beslut och något som legitimerar beslutet. Vissa av 

Habermas kritiker, t.ex. Mouffe, ser endast den legitimerande aspekten av processen och 

missar därmed den aristoteliska synen på hur beslut kan förbättras av att föregås av gemensam 

överläggning.
43

 

Ett annat område där Habermas ligger nära Arendt är i det offentliga rummet som ett 

rum där individer lämnar privata egenintressen bakom sig. Båda företräder republikanska 

dygder (civic republicanism) där medborgarna i det politiska livet kan höja sig över sina egna 

intressen för att skapa ett gemensamt bästa (common good). Deltagandet i politiken blir 

därmed ett etiskt imperativ i det att det gör oss till bättre människor och bidrar till att skapa en 

bättre värld. Hos Habermas finns även, såsom Benhabib påpekar, en tydlig koppling till en 

Kantiansk liberal tradition där offentligt bruk av förnuftet står i centrum.
44

 Det centrala här 

blir politikens överläggning som en rationell diskussion för att gemensamt hitta förnuftiga 

lösningar, även om Habermas medger att det måste frångås i vissa resursfördelningsfrågor. 

Idén om ett offentligt rum tvingar oss att tänka i termer av andra utgångspunkter än våra egna 

intressen. 

 

2.3 Ett analytiskt ramverk 

Ur den föregående framställningen av det offentliga rummet i Arendts och Habermas 

tappningar kan vi vaska fram några teman att använda som ett analytiskt ramverk för att 

analysera företeelser i vår egen tid – sociala medier – som spelar en viktig roll i den moderna 

politiken, men som av uppenbara skäl inte behandlas av Arendt och Habermas själva. De 

flesta av dessa teman är gemensamma för dem båda, men som beskrivits ovan har de i 
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varierande grad positionerat sig olika i förhållande till var och en av dem. De två viktigaste 

teman som framträder är det offentliga rummets beskaffenhet respektive det politiska 

samtalets karaktär. 

Det offentliga rummets beskaffenhet kan indelas i delteman som rör dess helhet, 

öppenhet och mediering. Med helhet avses här huruvida rummet är ett enda sammanhängande 

rum, ett nätverk av mediering som griper in i varandra eller rent av en mängd isolerade öar 

som gör det svårt att tala om ett offentligt rum. Den frågan är delvis lika mycket en fråga om 

det filosofiska perspektivet som en rent empirisk fråga. Habermas ser det offentliga rummet 

som ett nätverk av medierade diskurser och därmed något som bildar en helhet sedd utifrån 

det strukturella perspektiv han anlägger. I det moderna samhället ser han det politiska 

offentliga rummet som det som integrerar medborgarna.
45

  

Hos Arendt gör de fenomenologiska utgångspunkterna att beskrivningen av det 

offentliga rummet beskrivs med utgångspunkt i hur det framträder för dess deltagare, vilket 

snarare innebär att det, omvänt mot Habermas, är medborgaren som i sin livsvärld integrerar 

sitt offentliga rum och dess med-andra. Därför får den lokala handlingsplatsen här en större 

vikt. Det offentliga rummet är befolkat av de med-andra som vi interagerar med. Såväl 

handlandet som talet behöver en omvärld att rikta sig till. Det rör sig i området mellan 

människor. Konsekvensen blir att även Arendts offentliga rum bildar en helhet, men en 

mindre sådan sett från Arendts fenomenologiska inifrånperspektiv, vilket visar sig i de 

offentliga politiska rum där Arendt hyllar agoran, den amerikanska revolutionens town-hall 

och de ungerska arbetarråden.  

Öppenheten hos det offentliga rummet hänger i både Arendts och Habermas 

empiriska framställningar samman med det begränsade tillträdet till offentliga politiska rum i 

de historiska fall som beskrivs, men ges normativt en vidare innebörd till att omfatta alla 

vuxna medborgare. Att alla inte hade tillträde till agoran eller den borgerliga offentligheten 

var ett empiriskt faktum, kopplat till rådande politiska begränsningar, men i bl.a. Arendts 

definition av det offentliga rummet ser vi tydligt hur den normativa ambitionen är att 

öppenheten ska omfatta alla.
46

 I den mån som faktiska omständigheter är begränsande är i 

princip inga frågor eller gränser ”off-limits”, vare sig det gäller att inkludera eller expandera 

öppenhetens gränser eller vad som betecknas som privata angelägenheter. Alla sådana gränser 

är historiskt betingade. 
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Medieringen av det offentliga rummet är betydligt mer framträdande hos Habermas 

än Arendt. Som vi tidigare har sett är det rentav media som sammanför oss i det offentliga 

rummet. Massmedia blir något vi för Habermas gemensamt kan spegla oss i eftersom de ger 

oss bilder, berättelser och texter som vi delar. Själva medieringen fyller en integrerande 

funktion men även en upplysande. Fria och kritiska medier är de som lyser upp det offentliga 

rum som annars skulle varit betydligt dunklare. 

Mediering är inget tema i Arendts behandling av offentliga rum. Huvudsakligen 

beror det på den vikt hon lägger vid att framträda för varandra. Därmed ser hon ingen plats i 

det offentliga rummet för enkelriktad masskommunikation. I Arendts mening är det något 

som, likt det sociala, invaderar det offentliga rummet, snarare än att vara en genuin del av det. 

Men det betyder inte att det är något a priori problematiskt med mediering, utan endast till den 

del som den utesluter eller försvårar interaktion med mina med-andra. Ett offentligt rum som 

befolkas av medborgare som korresponderar med varandra, och därigenom framträder för 

varandra och dessutom formerar makt, skulle vara oproblematiskt. Åtminstone så länge 

brevskrivandet uppehåller sig vid det offentliga och dess ämnen och lämnar det privata 

utanför. 

Några av de viktigaste teman som karaktäriserar det offentliga samtalet kan 

sammanfattas i begreppen överläggning, syfte, och sanning. Både Arendt och Habermas har 

en klangbotten av republikanska medborgardygder och upplysningstradition, men det kommer 

till uttryck på olika sätt. Det ser vi redan i deras respektive utläggning av överläggningen som 

har olika förtecken hos Arendt och Habermas. Hos Habermas leder överläggningen fram till 

förnuftig konsensus och är den process som skänker legitimitet åt beslut, medan 

överläggningen hos Arendt har mer existentiella förtecken i det att vi genom att träda ut i det 

offentliga framträdelserummets överläggning skapar en gemensam värld och vår egen 

identitet.
47

  

I sin agonistiska syn på politiken liknar Arendt mer Mouffe, men här finns även en 

stor skillnad i det att Arendts agonism bottnar i ett hävdande av individen i pluraliteten, 

medan Mouffes agonism är ett hävdande av intressepolitik i ett stratifierat samhälle. Häri 

ligger Mouffe i vissa avseenden närmare Schumpeter,
48

 men där den senare ser politiken som 

en kamp mellan eliter, finns hos Mouffe en intressepolitisk kamp som möjliggör demokratiskt 

deltagande så länge politiken förmår transformera striden mellan grupper till en ordnad 

                                                           
47

 Arendt (1958), s. 275. 
48

 Schumpeter (2008). 



19 
 

agonism.
49

 Arendts agonism är således personlig, men som påpekats av Honig vägrar Arendt 

att ingå i identitetspolitiken eftersom hon ser identiteten som komplex, mångfaldig och 

performativ.
50

  

Deltagarperspektiven är, som vi kan se, helt olika ovan, men bottnar hos Arendt och 

Habermas i en tro på vår förmåga att anlägga ett medborgarperspektiv där vi höjer oss över 

våra personliga intressen för att gemensamt uppnå ett ”common good”. De för båda vidare en 

kantiansk tradition där det offentliga bruket av förnuftet står i centrum, inte minst för den 

politiska legitimiteten.
51

  För Habermas är just legitimeringen av makt, att den förankras i den 

konsensus som den politiska överläggningen leder till, syftet med den politiska processen. För 

Arendt, däremot, är syftet på ett individuellt plan att framträda i det offentliga rummet för att 

därigenom forma sig som människa, medan det slutgiltiga syftet på ett kollektivt plan är att 

skrida till gemensam handling baserat på överläggningen. 

Ingen av de politiska tänkare som behandlats ovan ser politiska problem som bottnar 

i svårigheter att enas kring fakta. För Mouffe kan de slutsatser vi drar av gemensamma fakta 

färgas av intressen, och politiken är ett stridsfält där vi har olika intressen.
52

 Där finns ändå en 

möjlighet till ett för alla aktörer gemensamt sanningsbegrepp grundat i praxis, snarare än 

förnuft, inspirerat av Wittgenstein.
53

  

Habermas ser sanningen som något objektivt vi kan resonera oss fram till och att 

även skilda intressen kan nå konsensus efter förnuftig diskussion baserad på gemensamma 

fakta.
54

 Vad som utgör gemensamma fakta är i grunden oproblematiskt eftersom våra 

kommunikativa praktiker präglas av en vardagsrealism där deltagare refererar till en enhetlig 

objektiv värld.
55

 Dessutom fyller pressen hos Habermas inte bara rollen att ge oss en 

gemensam värld att överlägga om, utan också den viktiga uppgiften att granska och slå vakt 

om sanningen. 

Liksom hos Habermas förutsätter Arendts överläggning en gemensam idé om 

sanningen och en samsyn avseende de fakta som läggs fram i argumentationen. Arendt vägrar 

att ta ställning i objektivitet/relativism och hävdar förmågan att göra ”fina distinktioner”. 
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Benhabib lyfter fram likheter med Nietzsches ”perspektivism”.
56

 Vi skulle här även kunna 

jämföra med Wittgensteins ”aspektseende”. Det viktigaste för Arendts sanningsbegrepp är 

dock distinktionen mellan förnuftssanningar och faktasanningar, där det senare handlar om 

sakförhållanden som saknar yttersta grund. De kunde varit annorlunda och kan bara fastställas 

av vittnen och vittnesmål.
57

 Faktasanningar skiljer sig från åsikter genom att göra anspråk på 

absolut giltighet, medan åsikter hänger på instämmande och fria överenskommelser. När 

lögnaren inte lyckas etablera sin osanning, låtsas han att den är en åsikt som hävdas i enlighet 

med ”åsiktsfriheten”.
58

 

Innan vi går vidare med att se hur det offentliga politiska rummet gestaltar sig i 

sociala medier, kan vi sammanfatta det analytiska ramverk som diskuterats. Dess viktigaste 

begrepp är det offentliga rummets beskaffenhet respektive det politiska samtalets karaktär. 

Var och en av dessa huvudbegrepp diskuterades även i termer av underbegreppen helhet, 

öppenhet och mediering för det offentliga rummets beskaffenhet och överläggning, syfte och 

sanning för samtalets karaktär. Vi kommer senare att återvända till dessa begrepp för att se 

hur det politiska rummet i sociala medier relaterar till vart och ett av dem. 
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3 Det offentliga rummet i sociala medier 

Arendt och Habermas analyserar det offentliga rummets transformation mot bakgrund av 

industrialiseringen och den sociala moderniseringsprocessen. I vår egen tid, efter att 

Människans villkor och Borgerlig offentlighet skrevs, har det offentliga rummet, och det 

politiska samtal som äger rum däri, förändrats med digitaliserad kommunikation och internets 

inträde. Vad gäller vårt sätt att kommunicera med varandra och ta del av t.ex. nyheter har det 

inneburit en omvälvande process, om än på annat sätt än den tidigare 

moderniseringsprocessen. En stor skillnad är också att det är en förändring som gått mycket 

snabbare och fortfarande pågår. Vi kan ännu inte riktigt blicka tillbaka på det som hänt. 

I det efterföljande kapitlet görs en beskrivning och analys av det politiska offentliga 

rummet såsom det framträder i sociala medier. Eftersom internet transformerat det offentliga 

rummet på väldigt kort tid blir det som följer mer av en nulägesbeskrivning än beskrivningen 

av en förändringsprocess. Diskussionen och analysen görs utifrån de två huvudbegrepp som 

diskuterades i avslutningen av föregående kapitel, det offentliga rummets beskaffenhet 

respektive det politiska samtalets karaktär.  

Det politiska rummet i vår tid har i tilltagande omfattning kommit att kretsa kring 

sociala medier.
59

 Det är en del av det offentliga rummet som fått specifik uppmärksamhet i 

samband med några uppmärksammade val och deras oväntade utgångar, inte minst det 

amerikanska presidentvalet 2016. Dessutom är det förmodligen den del av det offentliga 

rummet som mer än något annat medium integrerar medborgare i ett sammanhängande 

nätverk av rum. Habermas menar att demokratins tillstånd kan diagnosticeras genom att ta 

pulsen på dess politiska offentliga rum.
60

 Om det är riktigt, är det viktigare än någonsin att ta 

pulsen på sociala medier i just den rollen. 

 

3.1 Tre typer av sociala medier 

Nedan kommer diskussionen om sociala medier att fokusera på tre typer av internetbaserade 

sociala medier – internetfora, bloggar och sociala nätverk. De bygger var och en på distinkt 

olika logiker och det politiska samtalet har därför olika förutsättningar för var och en av dem. 

Alla tre har vuxit fram under de senaste decennierna och under kort tid kommit att inta en 
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viktig roll i politiken. De används både av medborgare i det mellanmänskliga politiska 

samtalet och av politiska aktörer som riktar budskap till medborgare. Det finns många 

empiriska exempel som inte riktigt passar in i tre idealtyperna som skisseras här, sociala 

medier med andra attribut, men de kan tjäna som utgångspunkt för en grov analys av hur det 

offentliga rummet framträder i sociala medier och vilka konsekvenser det medför. 

Internetfora kännetecknas av att de framförallt syftar till att följa och föra 

diskussioner om specifika ämnen, snarare än att vara en mötesplats för umgänge med vänner. 

I visst avseende liknar de därför de borgerliga diskussionsklubbar och coffee-houses som 

Habermas beskriver i Borgerlig offentlighet. Här kan man träffas för en diskussion för att 

därefter gå skilda vägar. 

Funktion och uppbyggnad hos internetfora är ungefär densamma som de BBS-fora
61

 

och nyhetsgrupper som föregick internet och blev populära redan under 1980- och 1990-talen. 

Här kan diskussioner i olika ämnen föras online genom att anslå meddelanden till en 

pågående diskussionstråd. Ett diskussionsforum är oftast indelat i underfora för specifika 

ämnesområden. I vart och ett av dessa kan användare initiera en diskussion om ett specifikt 

ämne genom att starta en ”tråd”. Andra användare kan därefter lägga till kommentarer, som är 

öppna och kan följas av andra, och ”tråden” kan därför i princip pågå hur länge som helst, så 

länge nya kommentarer läggs till. Varje inlägg görs för hand, ett och ett, till en tråd. Varje 

internetforum har sina egna regler avseende åldersgräns, anonymitet och diskussionsetikett. 

Trots framväxten av helt nya former av sociala medier är internetfora fortfarande en 

viktig företeelse internationellt som varje dag lockar många besökare. Ett exempel på det är 

Flashback Forum (FF), Sveriges största internetforum. Det existerar sedan 2000, är en av 

landets mest använda webbplatser och besöks av 32 % av de svenska internetanvändarna.
62

 

Besökare kan vara anonyma men ska enligt reglerna vara fyllda 18 år och hålla sig till de 

etikettsregler som FF modereras efter. Däremot tillåts diskussioner om nästan vilka ämnen 

som helst och yttrandefrihet är ett signum för FF – så till den grad att man har flyttat sin legala 

hemvist till Storbritannien för att undgå förhandsgranskning av varje användarinlägg.
63

 FFs 

slogan är ”yttrandefrihet på riktigt”. Förutom rena användardiskussioner används Flashback 

av användare även för att publicera medborgarjournalistik, men utan krav på att följa pressens 
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yrkesregler avseende etik och faktagranskning. Man saknar även utgivningsbevis och ansvarig 

utgivare. 

Diskussionerna på FF saknar i princip restriktioner för ämnesinnehållet och kan 

därför variera från det rent hobbyrelaterade, privata intressen av olika slag, till rent politiska 

diskussioner – ofta om tämligen kontroversiella ämnen såsom invandring, drogliberalisering, 

prostitution, m.m. Samtal som inte får rum i andra medier hittar ofta sitt uttryck på FF, vilket 

även gör att många diskussionstrådar besöks och kommenteras med inlägg från väldigt olika 

individer. En konsekvens blir att ett brett spektrum av åsikter ventileras, inte alltid artigt, 

vilket inte nödvändigtvis leder till polarisering, men väl till att även extrema åsikter ventileras. 

Bloggen uppstod i större skala i slutet av 1990-talet och är, till skillnad mot ett 

internetforum, som regel fokuserat på en specifik person som publicerar återkommande texter 

i dagboksliknande form. Följare av bloggen kan ofta kommentera inläggen, vilket ger den en 

viss interaktivitet och karaktär av socialt medium. Till skillnad mot ett internetforum kan en 

blogg ofta kombinera texter med foton, konst, ljud och rörliga bilder. Att bloggen har en 

huvudperson med följare som ansluter gör ofta, men inte alltid, att följare och bloggare ligger 

åsiktsmässigt nära varandra i den mån som bloggen handlar om politik. 

En blogg följer oftast inte något regelverk för publicering, moderering och 

faktagranskning. Den person som innehar en blogg kan efter eget skön välja vad som 

publiceras, moderera och ta bort inlägg från följare och har inga pressetiska riktlinjer att följa, 

men kan ställas till svars för förtal och andra liknande brott. Bloggens innehåll präglas därför 

av dess utgivare. Det innebär också att det som samlar följare till en blogg är den specifika 

person som förestår den, till skillnad mot internetfora där det är diskussionsämnet som 

sammanför deltagare. Det var just kombinationen av individfokus och bristande 

faktagranskning Kateb hade i åtanke när han skrev: ”Bloggar möjliggör enkel publicering, 

men gör även att världen dränks i halvsanningar, rykten, falsklarm och skvaller.”
64

 

Många webbaserade bloggar har ett tydligt politiskt innehåll i det att de används av 

politiker och politiska kommentatorer som på ett väldigt medvetet sätt använder bloggar för 

att sprida sitt budskap. Det gäller i minst lika hög grad en variant av bloggen - mikrobloggen, 

exemplifierad av Twitter - som fått stor uppmärksamhet i den politiska debatten tack vare 

Donald Trumps användning av mediet såväl i presidentvalskampanjen 2016 som under sitt 

presidentskap. Mikrobloggen har ett begränsat format i förhållande till den webbaserade 
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bloggen och används därför huvudsakligen till att få ut politiska budskap som är kärnfulla och 

skarpa i konturerna, och därmed väcker uppmärksamhet, snarare än att vara subtila och 

balanserade. Enligt Sunstein har detta lett till att polariseringen på Twitter är extrem, med 

följare som sluter upp bakom favoriter med tydliga budskap, med gruppolarisering som följd, 

och där information i väldigt liten grad delas mellan grupper med åtskilda åsikter.
65

 

Sociala nätverk används av 83 % av svenskarna, 65 % gör det dagligen, och har sina 

rötter i behovet av interaktion med likar.
66

 Det sammanförande kan utgöra vänskap, intressen, 

professionell bakgrund, m.m. Det grundläggande för olika former av sociala nätverk är att 

basen utgörs av en individcentrerad tjänst för delning av kommentarer, idéer, foton, filmer 

och annat, där det individbaserade kan byggas på med grupper av olika slag som individer kan 

ansluta till. Sociala nätverk är som regel gratis för individuella användare och bygger på en 

affärsmodell där nätverket säljer tillgång till användare eller data för att förutse och påverka 

beteende – kommersiellt och politiskt.
67

 Den privata sfären har således invaderats av 

kommersiella krafter, men med tiden har även såväl samhälleliga som sociala aktörer lockats 

att rikta sina budskap till det som tidigare var ett intimt rum dit endast vänner hade tillträde. 

Kateb påpekar dock att vi har en rörelse i andra riktningen. Sociala nätverk uppmuntrar att det 

privata offentliggörs, vilket lett till att exhibitionismen har invaderat det offentliga rummet i 

stor skala.
68

 Det har kommit att innebära att det offentliga rummet kommit att användas mer 

och mer för självpresentation, snarare än att ha ett diskussionsämne i centrum.
69

 

På senare år har sociala nätverk fått en stor politisk betydelse av flera skäl. De 

kanske viktigaste av dem är; att de har blivit ett viktigt forum för det politiska samtalet mellan 

individer; att de har blivit föremål för massiva politiska kampanjer riktade till användare, 

samt; att de har kommit att bli den kanal genom vilken många får huvudparten av sina 

nyheter. Det politiska samtalet mellan individer på sociala nätverk är livaktigt, men har 

normalt en annan karaktär än sin motsvarighet på t.ex. ett internetforum i det att det 

huvudsakligen sker i grupper av likasinnade. Det har inneburit att lite av diskussion och 

överläggning sker med människor av avvikande åsikter. På samma sätt som i bloggosfären 

sker här en fragmentering där likasinnade bildar grupper för att föra samtal med varandra i 
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”filterbubblor” som är avskärmade från varandra.
70

 Bredare överläggning om gemensamma 

ämnen försvåras av att skilda grupper fokuserar på olika ämnen och tror på helt olika fakta. 

Genombrottet för sociala nätverk som arena för välorganiserade politiska kampanjer 

i stor skala kom med det amerikanska presidentvalet 2008. Ledande personer i Obamas 

kampanj insåg potentialen i storskaligt användande av sociala nätverk för att nå väljare.
71

 

Sedan dess har liknande upplägg blivit en hörnsten i allt politiskt kampanjande. Vad som har 

tillkommit vid senare val är olika former av dolt och manipulerande användande där 

personliga data om användare av sociala nätverk använts för att förutse och styra beteende.
72

 

Att stora kampanjresurser läggs här är begripligt med tanke på att det för många människor är 

det huvudsakliga medium som används för att ta del av politisk information. I t.ex. Sverige tar 

en stor (71 %) och stigande del av befolkningen del av politisk information på internet. För 

förstagångsväljare är siffrorna ännu högre (80 %).
73

 

Den politiska information vi tar del av är inte bara kampanjinformation. Sociala 

nätverk har på kort tid blivit en stor aktör som nyhetsförmedlare och är redan för många 

amerikaner huvudkälla för nyheter.
74

 Det hänger till stor del samman med möjligheterna på 

sociala nätverk att skräddarsy det nyhetsurval vi vill ha – ett axplock från olika källor med 

åsikter och händelser som intresserar. Den förutsägelse som Negroponte gjorde 1995 om att vi 

får ett dagligt paket med information och nyheter – Daily Me – har besannats med hjälp av 

algoritmer som med stor precision gör urval baserat på en ingående kännedom om mina 

preferenser.
75

 Men det innebär även att en större del än någonsin av de nyheter vi nås av inte 

varit föremål för faktagranskning och att vi inte nås av nyheter som är av annan karaktär än de 

förutsägbara och med mina åsikter instämmande – inga överraskande infallsvinklar, inga 

möten med oliktänkande. Den utvecklingen har ännu inte gått lika långt i Sverige som i USA, 

men är på väg även här. Den vanliga dagstidningskonsumtionen minskar. Det gäller också 

digitala medier. Förmodligen därför att nyheter i allt högre grad konsumeras genom sociala 

mediers skräddarsydda nyhetsflöden.
76

 

Som vi har sett i ovanstående korta exposé har det offentliga rummet fått nya 

betingelser i sociala medier. Det leder oss till grundläggande frågor om hur det offentliga 
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rummets beskaffenhet har förändrats och vilka förskjutningar som har ägt rum i det politiska 

samtalet. För att diskutera de frågorna ska vi återvända till de begrepp som diskuterades i 

anslutning till Arendts och Habermas offentliga rum. 

 

3.2 Det offentliga rummets beskaffenhet i sociala medier  

Vi har tidigare diskuterat beskaffenheten av Arendts och Habermas offentliga rum i termer av 

helhet, öppenhet och mediering. Vad helheten beträffar skulle vi kunna säga att en sådan finns 

om de skilda rummen på nätet bildar ett sammanhängande nätverk av media som i Habermas 

mening integrerar det offentliga rummet. I flera avseenden karaktäriseras sociala medier av 

fragmentering där olika grupper självvalt drar sig undan för att huvudsakligen tala och lyssna 

till varandra.
77

 Den tendensen blev tydlig redan i tidiga diskussionsfora.
78

  

Fragmentering leder i värsta fall till isolerade filterbubblor, som kapar de 

sammanbindande trådarna i nätverket, med resultat att det som skulle kunna vara en 

sammanlänkad helhet snarare blir kringdrivande öar av tilltagande gruppolarisering. Arendts 

syrliga kritik av 60-talets kollektiv skulle ha kunnat formuleras om de filterbubblor som dragit 

sig undan det offentliga samtalet idag: ”De är tillflyktsorter för människor som lidit politiska 

haverier – och som sådana kan de fylla en rimlig funktion.”
79

 

En välvillig tolkning av tilltagande fragmentering är att det politiska samtalet 

förvisso blir uppsplittrat i olika diskurser, men att det i gengäld blir mer mångfacetterat i 

termer av grupper, ämnen och diskussionsstilar. Det skulle därför kunna främja både 

pluralism och pluralitet. Uppdelning i åtskilda rum har baksidor, men är inte nödvändigtvis 

bara av ondo. Internet ger den positiva frihet som Arendt diskuterade i möjligheten att skapa 

ett rum för diskussion bland likar. Gemensamt kan en kommunikativ makt formeras som kan 

användas i ett vidare offentligt rum.  

Som påpekas av Fraser gynnas ofta dominerande grupper i öppna och breda 

diskurser, varför det kan vara en fördel för motoffentligheter att dra sig tillbaka till parallella 

diskursiva arenor för att genomföra sin egen överläggning. En sådan motoffentlighet kan tjäna 

två syften; den kan tjäna som skyddade rum för att dra sig tillbaka och omgruppera, och; den 
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kan verka som övningsfält för argumentation som efter utveckling kan riktas till en bredare 

offentlighet. Fraser menar vidare att motoffentligheter i det långa loppet motverkar 

separatism, eftersom de har en publicistisk inriktning så länge de inte blir ofrivilligt 

utestängda från det offentliga rummet.
80

 Noteras bör dock att hennes resonemang om 

motoffentligheter skrevs vid en tidpunkt, 1990, då sociala medier ännu var ett okänt begrepp. 

Det som talar för att Frasers resonemang fortfarande skulle gälla är att inga 

diskursiva rum på sociala medier blir fullständigt avskärmade och isolerade. Det cirkulerar 

hela tiden information och kommunikation mellan dem.
81

 I den meningen är sociala medier, 

trots sin fragmentering och sina filterbubblor, fortfarande del av ett i Habermas mening 

medierat och sammanhängande offentligt rum.  

Den öppenhet som idealt präglar det offentliga rummet hos både Arendt och 

Habermas har i flera avseenden ökat med de arenor som sociala medier tillhandahåller. Det 

offentliga rummet på internet uppvisar många av de kännetecken som präglar det ideala 

offentliga rummet. Trots segregering, kommersialisering och stratifiering finns här trots allt 

en mängd diskursiva arenor med fritt tillträde där deltagare kan interagera och dela 

information och argument på ett sätt som är närmare Habermas ideala diskurs än något vi kan 

hitta i livet utanför sociala medier. Det rum för diskussion bland likar som i Arendts ideal kan 

formera makt för användning i ett vidare offentligt rum är heller inte långt borta. 

Baksidan av tillgängligheten och öppenheten för de offentliga rummen på internet är 

att även det fula och obekväma sticker upp sitt tryne. Centralt hos både Arendt och Habermas 

är att det offentliga rummet tvingar oss att tänka utifrån andra utgångspunkter än våra egna. 

Rummets öppenhet för alla tvingar oss att anta ett medborgarperspektiv. I den mångfald av 

rum som sociala medier tillhandahåller kan vi däremot söka upp och välkomnas i de rum där 

vi slipper ta intryck av andra perspektiv och argument. Eller i skydd av anonymiteten agera 

nättroll. Det offentliga rummet har i viss mening blivit mer öppet än någonsin, men till priset 

att det splittrats upp i mängder av mindre rum med väldigt lite av delad öppenhet. Internet har 

gjort det enklare att dras till egentillverkade ekokammare med delade identiteter som stärker 

och radikaliserar redan existerande åsikter.
82
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Den splittrade öppenheten på sociala medier hänger samman med att det offentliga 

rummet fått en mediering av annat slag än tidigare. Där det tidigare offentliga rummet 

präglades av en massmediering, från ett fåtal till de många, karaktäriseras det offentliga 

rummet på sociala medier av ett samtal många till många som är teknologiskt medierat. Att 

den nya medieringen har en annan karaktär gör att vi i lägre grad har de gemensamma 

erfarenheter som Habermas offentliga rum kunde erbjuda. Det innebär även att den 

intellektuella eliten får en mindre roll att spela. Våra åsikter behöver inte längre alltid 

debatteras mellan ställföreträdande åsiktsmaskiner, utan kan nu ageras ut direkt mellan 

amatörer.  

En annan form av mediering, som även den ersätter experter som ställföreträdare, är 

genom ”influencers”, vars inflytande inte behöver bygga på intellektuella meriter och 

sakkunskap, utan på rent privata attribut. Arendt förfasade sig över hur det sociala invaderade 

det offentliga rummet med moderniteten. Vad jag är kom att bli viktigare än vem jag är. Hon 

skulle idag bli minst lika förfasad över hur ett vem med exhibitionistiska förtecken nu har 

trängt in i det offentliga rummet – ett vem som fjärmar sig från ämnets innehåll till förmån för 

det egna egot. Ett ego som inte har behov av med-andra för att gemensamt formera makt och 

skrida till handling utan endast som publik. Där skulle hon ha stämt in i Habermas kritik av 

det moderna offentliga rummet som hemvist för självpresentation.
83

 

 

3.3 Det politiska samtalets karaktär i sociala medier 

I föregående kapitel diskuterade vi Arendts och Habermas utläggning av det politiska 

samtalets karaktär i termer av tre centrala begrepp; överläggning, syfte och sanning. Nedan 

ska vi försöka reda ut hur var och en av dessa förhåller sig till det politiska samtalet i sociala 

medier. Här kommer vi att se stora förskjutningar från tidigare samtal – både i förhållande till 

de samtal som Arendt och Habermas diskuterade och de empiriskt förekommande samtal som 

utspelades före sociala medier. Vi tar dock i första hand sikte på en jämförelse med de förra. 

Överläggningen är central hos både Arendt och Habermas om än med olika 

förtecken. I det ena fallet med uttalat agonistiska förtecken och med mindre stridbarhet i det 

andra. Som vi kunde se i jämförelsen med Mouffe var dock Arendts agonism av ett slag som 

snarare syftar till att visa oss för varandra för att finna de bästa argumenten. Striden skulle 
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visa vem som har de bästa argumenten. Det är ett ideal som står långt från den praxis vi finner 

på sociala medier där samtalet över huvud taget inte präglas av överläggning mellan olika 

åsiktsgrupperingar, utan av åtskiljande och avståndstagande. Hela poängen med 

Facebookgrupper är ofta just att dra sig undan det större samtalets breda överläggning. 

En tydlig tendens i sociala medier är att den bredare överläggningen förskjutits i 

riktning mot fragmentering av det politiska samtalet, där överläggningen istället blir en intern 

överläggning som ytterligare radikaliserar gruppmedlemmarna. Den tendensen bort från den 

eftertänksamma överläggningen har varit tydlig ända sedan den digitala sfärens barndom.
84

 

Sociala medier gör det lättare att omge sig med likasinnade och utestänga konkurrerande 

åsikter. När den homogena gruppen överlagt om sina åsikter tenderar de att bli ännu mer 

extrema och befästa. Den mångfald och olikhet som fanns inom gruppen drivs ut.
85

 Den 

gruppolarisering som blir resultatet är mindre vanlig när bredare massmedia dominerar, 

eftersom de presenterar en mer varierad kost av ämnen och åsikter. 

Den rörelse vi kan se i riktning mot antagonism vore ett problem även sett ur 

Mouffes perspektiv. Även agonismen bryter samman när det saknas ett gemensamt ämne att 

strida om, även om vi tidigare kunde se hur t.ex. diskussionsfora som Flashback Forum i 

högre grad än Twitter och Facebookgrupper kan tillhandhålla gemensamma ämnen för samtal. 

Agonismens själva förutsättning är politiska och mediala fora som förmår transformera 

antagonismen till agonism, inte att radikalisera den. Här kan vi även se en förskjutning i själva 

syftet med det politiska samtalet.  

Där syftet med det politiska samtalet hos Mouffe var att temporärt leda fram till en 

maktdelning mellan olika intressen, blir syftet med samtalet i sociala medier ofta den trygga 

självigenkänningen hos andra, som på Twitter och i Facebookgrupper, eller att som bloggare 

visa upp sig själv för andra, eller att som nättroll vädra sitt förakt för andras åsikter. Där 

nättrollen gaddar ihop sig för att bilda en ”nätmobb” kan vi finna släktskap med den mobb 

Arendt beskriver i Totalitarismens ursprung, en aktör utan bestämt socialt perspektiv som är 

särskilt utsatt för ideologisk manipulation.
86

 Resultatet av nättrollens och nätmobbens 
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aktiviteter blir röster som tystnar. Den som utsatts för näthatet väljer ofta att upphöra med att 

uttrycka politiska åsikter på sociala medier.
87

 

 Hos Arendt kunde vi se att agonismen inte var ett självändamål, utan syftade till ett 

samtal som skulle sålla fram förnuftiga och goda argument som inte företräder ett 

egenintresse, utan utgår från ett bredare perspektiv. Det yttersta syftet var således att formera 

makt i det offentliga rummet och skrida till gemensam handling. Till skillnad mot hos Mouffe 

ser således Arendt möjligheten för det agonistiska samtalet att leda fram till något delat. 

Detsamma gäller Habermas konsensus som legitimerar maktens utövande genom att den 

anpassas till det förnuftigt delade. I sociala medier ser vi mer och mer hur det delade splittras 

och glider isär. Men om syftet med att delta i ett politiskt samtal redan från början varit 

självexponering och utlopp för avsky inför mot-andra är det ett resultat som ligger i linje med 

många aktörers syften, inte ett olycksfall i arbetet. 

Ett skäl till ökad splittring, eller möjligtvis en följd av den, är att det politiska 

samtalet på sociala medier i allt mindre grad baseras på gemensam sanning. För Habermas 

präglas våra kommunikativa praktiker av en vardagsrealism som skänker dem en normativ 

referenspunkt. Gemensam förståelse fungerar inte utan att olika aktörer refererar till en 

enhetlig objektiv värld. Därigenom stabiliseras det intersubjektivt delade rummet. I vår 

livsvärld antar vi intuitivt vissa förhållanden som ovillkorligt objektivt sanna.
88

 

Som Arendt påpekar är lögnen i politiken inget nytt, men lögnaren har alltid riskerat 

att bli beslagen med att ljuga så länge vi kan skilja mellan fakta, lögn och åsikt. För henne 

skiljer sig fakta från åsikter genom att göra anspråk på ovillkorlig giltighet och utgöra 

sakförhållanden som skulle ha kunnat vara annorlunda. De saknar yttersta grund. De fastställs 

av vittnen och är avhängiga av vittnesmål, medan åsikter hänger på fria överenskommelser 

och förmedlas genom övertalning. Hos Arendt har lögnarens strategi historiskt varit att sudda 

ut skiljelinjen mellan fakta och åsikt, för att kunna hävda att den lögn som anförs bara är en 

annan åsikt som hävdas i enlighet med åsiktsfriheten.
89

 Den strategin har på sociala medier 

fått konkurrens av hävdandet av ”alternativa fakta”, som i avsaknad av pressetiska regler och 

professionell faktagranskning fått fotfäste. Det skulle varit omöjligt för de massmedia som 

integrerade offentligheten i Habermas offentliga rum. 
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Att den lögnare som hävdar ”alternativa fakta” kan vara mer övertygande än 

sanningssägaren är ingen tillfällighet. Det insåg Arendt klart. Eftersom lögnaren fritt kan 

uppfinna sådana ”fakta” som gagnar hans publik, kan han vara mer övertygande än 

sanningssägaren.
90
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4 Avslutande reflektioner 

I föregående kapitel har vi diskuterat hur den politiska diskussionen på sociala medier 

förhåller sig till centrala begrepp hos Arendt och Habermas, inte minst olika aspekter av det 

offentliga rummets beskaffenhet och det politiska samtalets karaktär. Den bild som framträder 

är splittrad och innehåller såväl positiva som negativa inslag. Vi kan se rörelser i ett flertal 

riktningar. 

Det framväxande offentliga rummet är i ett flertal avseenden mer integrerat än 

någonsin tidigare, men också mer fragmenterat. Internetbaserad teknologi möjliggör 

överläggning mellan människor utan avståndsbegränsningar, men i det högteknologiskt 

medierade offentliga rummet har det gemensamma samtalet brutit samman och splittrats upp 

på mängder av mindre rum. Med det gemensamma samtalets sammanbrott sker även ett 

sammanbrott av både överläggningen och agonismen. Även den senare förutsätter ett samtal 

om ett gemensamt ämne.
91

 De sociala mediernas filterbubblor har inte bara en tendens att 

uttrycka helt olika idéer, utan att även uppehålla sig vid helt olika samtalsämnen. Det 

gemensamma samtalet, som inte nödvändigtvis behöver leda till konsensus, men väl till 

ömsesidiga perspektivberikningar, upphör. 

Men ett samtal om ett gemensamt ämne är inte möjligt i brist på delade sanningar 

och samtalet på sociala medier har aktualiserat frågan om sanningar i politiken. Där striden 

om sanningen förut kretsat kring vinkling och problemformuleringsprivilegiet är 

huvudfrågorna idag vems fakta vi ska lita på. För Arendt var faktasanningar något delat, 

förtingligat, och för Habermas något objektivt vi kan resonera oss fram till. Tilltron till 

förnuftet bygger på att vi enas om premisser och för samtal med respekt för sanningen. Vi kan 

heller inte ha ett deliberativt samtal med någon som inte respekterar sanningen. I sociala 

medier har den respekten till dels försvunnit i takt med att dess garant, de fria pressen, ersatts 

av röster obundna av pressetik och faktagranskning. 

Den offentliga sfär som Habermas beskrev sammanfogades av gemensamma medier 

och en intellektuell elit. De tillhandahöll ämnen och perspektiv som synliggjordes för en stor 

publik. Den politiska diskussionen på sociala medier har istället givit upphov till amatörism 

där det politiska och det privata vävs samman. Den förskjutning som skett på sociala medier 

från det sociala till det privata har släppt in tidigare marginaliserade grupper i det politiska 
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samtalet, men också lett till att samtalets blivit mindre publikt, för att nu ske i isolerade 

filterbubblor där information och nyheter från en misshaglig omvärld hålls borta till förmån 

för den trygga bekräftelsen av den egna identiteten och demoniseringen av våra mot-andra. 

Men i det nya offentliga rummet kan vi även finna våra med-andra. I den 

bemärkelsen kan vi se sociala medier som det politiska rummets återkomst i direkt dialog. 

1800-talets coffee-house har återuppstått på nätet. Den analogin haltar dock eftersom den 

gamla tidens diskussionsfora gavs ett gemensamt diskussionsunderlag av den fria pressen som 

var medskapare av det offentliga rummet och den institution som integrerade det. I ett 

offentligt rum där varje medborgare informeras av ett Daily Me vittrar integrationen sönder. 

Slutligen har drömmar om det fria och öppna framträdelserummet havererat i 

ytterligare en bemärkelse. Istället för att sociala medier och annan interaktion på webben 

realiserat drömmar om fri kommunikation, har de senaste åren visat att totalitära stater har lärt 

sig sin läxa och utvecklat verktyg för att styra det politiska rummet även på webben. Sociala 

medier såg länge ut att vara problematiska arenor för de makthavare som ville kontrollera det 

politiska samtalet, men Kina och andra totalitära regimer har visat hur det välorganiserade 

förtrycket har lärt sin läxa. De kan nu övervaka, styra och kväsa den misshagliga diskussion 

som tar form i det nätbaserade politiska rummet och därigenom hindra den konkurrerande 

maktens mobilisering. 

Hos både Arendt och Habermas finner vi något nostalgiskt i beskrivningen av det 

offentliga rummet. Dess glansdagar är borta. Men ingen av dem hävdade att det någonsin 

funnits annat än som en regulativ idé, artikuleringen av ett ideal och blottläggningen av brister 

att rätta till. Det handlade aldrig om att återupprätta polis eller en mer inkluderande borgerlig 

offentlighet. Båda bar på en romantisk dröm som i all sin omöjlighet snarare blickade framåt. 

Vi vet att målet ligger längre och längre bort, men vi strävar ändå oförtrutet vidare mot det. 
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