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Arendts storstädning av det politiska rummet 
Shamal Kaveh

»Alla djur är jämlika men somliga djur är mer jämlika 
än andra.« George Orwell

Under de senaste decennierna har Hannah Arendts poli-
tiska filosofi upplevt en renässans. Vad kan denna renäs-
sans bero på? Är den ett uttryck för vårt behov av en ny 
syn på politik eller är det tvärtom så att Arendts uppfatt-
ning om politik passar väl samman med vår postpolitiska 
värld?1 Är det hoppet om en ny politik som gör Arendts 
tankar lockande eller kan deras dragningskraft bero på 
att den städning som hon föreslår för det politiska rum-
met är i linje med dagsaktuella försök att tömma politi-
ken på sociala konflikter och istället framställa politiken 
som en åsiktstävling? 

Mot bakgrund av frågor som dessa kommer fokus i fö-
religgande bidrag att ligga på Arendts begreppsliggö-
rande av och uppfattning om »det politiska«. Tanken är 
helt enkelt att undersöka om det politiska hos Arendt 
verkligen är politiskt. Frågan är om Arendts agonism 
kan överskrida ett konsensustänkande som känneteck-
nar stora delar av det idag tongivande normativa politis-
ka tänkandet.
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Vad är det politiska?
Begreppet det politiska har en historia och därmed kan 
det, noterade Friedrich Nietzsche för länge sedan, inte ha 
en entydig definition.2 I den numera gängse betydelsen 
har begreppet fått sitt genomslag sedan 1980-talet. Detta 
genomslag beror, som Oliver Marchart anmärker, dels på 
en ny Heideggerreception bland vissa franska filosofer, 
dels på ett ökat intresse för och inflytande från Carl 
Schmitt inom politisk teori.3

Det politiska som begrepp indikerar det statsvetenskap-
liga politikbegreppets tillkortakommande men möjligtvis 
även ett paradigmatiskt skifte i synen på politisk ontologi. 
Det politiska upprättar en gräns mot det som vi brukar be-
nämna politik. Medan politik används för att beteckna en 
ontisk nivå och syftar till institutionella och organiserade 
verksamheter, till praktiker och policy, syftar begreppet 
det politiska på en abstraktion, som handlar om »samhäl-
lets ontologiska dimension«, det vill säga de principer som 
ligger till grund för uppkomsten och organiseringen av 
samhället.4 Denna något förenklade definition har sina röt-
ter i å ena sidan Schmitts åtskillnad mellan politik och det 
politiska, och å andra sidan Martin Heideggers distinktion 
mellan det ontiska och det ontologiska.

Hos Schmitt är det politiska en specifik sfär av mänsk-
ligt tänkande och handlande. Det är en sfär med egna spe-
cifika kriterier i likhet med etik, estetik och ekonomi. Vad 
som kännetecknar just det politiska är åtskillnaden mel-
lan vän och fiende. Detta yttersta särskiljande drag utgör 
hos Schmitt den existentiellt avgörande distinktionen 
inom politiken.5 

Även för Arendt är det politiska, i likhet med Schmitts 



49

förståelse av begreppet, en autonom sfär med egna kriterier 
och som sådan skild från den sociala och ekonomiska sfä-
ren. Medan det politiska kan tolkas som något som rör sig 
på en ontologisk nivå handlar det privata och det sociala om 
något ontiskt. För båda tänkarna uppstår det politiska i en 
exkluderingsakt; för Schmitt av fienden och för Arendt av 
det sociala och nödvändighetens sfär (det biologiska livet).

Det finns dock betydande skillnader mellan dessa två 
tänkare. Medan Schmitt betraktar antagonismen som 
möjlighetsvillor för politiken ser Arendt agonismen som 
villkoret för det politiska.6 Där Schmitt kopplar det poli-
tiska till suveräniteten avfärdar Arendt bestämt suveräni-
teten som underlag för det politiska. Där Schmitt ser det 
externa hotet som en avgörande faktor för tillkomsten av 
det politiska, utgörs detta existensvillkor hos Arendt av 
en frivillig gemenskap. 

Redan här bör det emellertid framhållas att Arendt inte 
konsekvent skiljer det politiska från politik, utan mest ta-
lar hon om politik i motsats till icke-politik, eller en poli-
tisk politik i motsats till en icke-politisk politik.7 Arendt 
har i själva verket, som Ernst Vollrath uttrycker det, upp-
funnit »den politiska skillnaden« till skillnad från Hei-
deggers »ontologiska skillnad«. I Arendts fall handlar det 
om en skillnad »mellan en politisk autentisk politik och 
en politisk förvrängd politik«.8 

Den autentiska politiken
I sitt politiska tänkande invänder Arendt mot två argu-
ment eller antaganden, varav det första är filosofiskt och 
det andra teologiskt. Å ena sidan menar hon att det är fel 
att människan inom filosofin har betraktats som ett poli-
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tiskt djur. Enligt Arendt är människan inte per automatik 
en politisk varelse. Politik är en del av människans exis-
tens, såtillvida att politiken bygger på människors mång-
fald som ett faktum, men politiken hör inte till alla mänsk-
liga gemenskaper och inte heller till alla människor.9 
Politiken handlar med andra ord om vissa former av 
mänskliga gemenskaper och om människors samlevnad 
och sammanslutningar, och inte om hennes natur. »Män-
niskans villkor bestäms«, skriver Arendt, »av att det inte 
är människan utan människor som lever på jorden.«10 

Detta leder över till det andra antagandet som Arendt 
avfärdar, nämligen det teologiska eller monoteistiska en-
ligt vilket människan i sin mångfald utgör en lyckosam re-
petition eller avbild av gud och enligt vilket bara Männis-
kan existerar, inte människor.11 Mot detta hävdar Arendt 
bestämt att den ensliga människan, som står modell för 
Hobbes naturtillstånd eller för det liberala individbegrep-
pet, inte existerar i verkligheten. 

Att människan har en värld och skiljer sig från övriga 
djur beror just på det faktum att hon finns i en mångfald 
och att varje individ är unik. Människan i sig är dock en 
apolitisk varelse. Politik uppstår mellan människor och 
upphör utanför den pluralitet som de bildar. Det är i rela-
tionen och i rummet mellan människorna som politiken 
föds.12 Det bör observeras att denna relation, att vara med 
varandra och handla i samförstånd med varandra, enbart 
sker inom handlandets sfär och inom ramen för polis. Det 
har en bestämd rumslig karaktär. »Där människor lever 
tillsammans utan att bilda stat«, konstaterar Arendt, är 
de inte politiska och gemenskapen ska inte heller betrak-
tas som politisk. I detta fall är det inte friheten utan beho-
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vet att upprätthålla livet som styr människors handlingar 
och beteenden.13 

Denna syn på människan och politiken kommer tydli-
gast till uttryck i Arendts fenomenologiska undersök-
ningar av mänskliga aktiviteter, bland annat i Människans 
villkor, där hon tar sin utgångspunkt i de villkor som be-
tingar människans vara. Människans betingning är, kon-
staterar hon emellertid, »inte detsamma som männis-
kans ›natur‹«.14 Det är betingelserna eller, som bokens 
titel indikerar, villkoren för människans existens som 
Arendt undersöker. 

Arendt delar in människans fundamentala verksamhe-
ter i arbete, tillverkning och handlande.15 Denna indel-
ning har en tydlig hierarkisk karaktär. På botten står ar-
betet och tillverkning och på toppen handlandet. Arbetets 
grundvillkor utgörs, enligt Arendt, av livet självt och till-
verkningen av världsligheten. Båda har en prepolitisk ka-
raktär och båda är oförmögna att skapa mening åt män-
niskan i hennes liv. Handlandets grundvillkor är däremot 
pluralitet och det är den enda verksamhet inom vita activa 
som till sin natur är politisk.

Medan handlandet utmärks av frihet, pluralitet och 
jämlikhet, tillhör arbetet och tillverkningen nödvändig-
hetens rike som kännetecknas av våld, ofrihet, hierarki 
och ojämlikhet. Politiken sker inom handlandets sfär, men 
dess existens betingas av just dessa antipolitiska sfärer. 

Arbetet gör inte människan till en specifik varelse skild 
från djuren. Här delar människan biologiska karaktäris-
tiska med övriga djur. Arbetet betingas av livet självt och 
syftar till upprätthållandet av ett animaliskt liv. Animal la-
borans hör inte till världen och är fortfarande en del av na-
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turen. Tillverkning syftar däremot till världslighet och ses 
som ett steg bort från naturen och den arbetande anima-
liska människan, och till en specifik varelse – homo faber – 
som genom denna världslighet försöker bemöta sin död-
lighet men på samma gång är fången i en linjär och 
instrumentell relation med tingen.16 

En annan viktig skillnad mellan animal laborans och 
homo faber är att den sistnämnda är kapabel till att upp-
rätthålla ett offentligt rum, dock ej ett politiskt sådant. 
Medan animal laborans fortfarande är ett socialt djur räk-
nas homo faber till arten människa men utan förmåga till 
skapandet av det goda livet. 

Det är främst genom handlandet, vilket är oskiljaktigt 
från talet, som människan utmärker sig som en politisk 
varelse. Handlandets grundvillkor är pluralitet som i sin 
tur, enligt Arendt, utgör »villkoret för allt politiskt liv«.17 
Själva pluraliteten kommer till uttryck i vad Arendt be-
nämner likhet och olikhet. Hos människan, skriver 
Arendt, »blir den särskildhet som hon har gemensam 
med allt varande och den olikhet som hon har gemensam 
med allt levande till karaktären av att vara unik.«18 Politik 
är med andra ord inte en del av människans natur och hör 
inte nödvändigtvis till alla mänskliga gemenskaper. Det 
är en specifik form av mänsklig gemenskap som endast 
äger rum undantagsvis.

Föreställningen att det politiska är ett så pass sällsynt 
fenomen hänger delvis samman med Arendts distinktio-
ner mellan den offentliga och den privata sfären samt 
mellan det politiska och det sociala. Dessa distinktioner 
härrör från den gränsdragning som hon gör mellan å ena 
sidan arbete och tillverkning (som hör till den privata sfä-
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ren och det sociala), å andra sidan handlandet (som hör 
hemma inom den politiskt offentliga sfären). Medan 
handlandet utgör grunden för en autentisk politik är ar-
bete och tillverkning antipolitiska till sin natur. Moder-
niteten ger upphov till det sociala som, i Arendts mening, 
uppstår när den offentliga politiska sfären koloniseras av 
den privata. Det sociala är den plats där en förvrängd po-
litik äger rum och som, i likhet med Hobbes naturtill-
stånd, utgör ett ständigt hot mot det politiska samtidigt 
som det utgör dess motbild. Det offentliga är politiskt då 
det blir ett rum rent och fritt från nödvändigheter, liksom 
från den befläckade och banala människan med sina ma-
teriella behov och tarvliga lyckodrömmar. 

Arendts hierarkisering mellan arbete och handlande 
postulerar en rangordning mellan det aristoteliska zoe 
och bios, det vill säga mellan det »nakna« eller »rena« 
animaliska livet som är oförmöget att vara och agera poli-
tiskt, och den mer kvalificerade livsform som strävar efter 
det goda livet och som utgör stommen i det politiska. Zoe 
är prepolitiskt men utgör samtidigt förutsättningen för 
existensen av bios som är politiskt. 

Att Arendt ger det politiska livet företräde framför det 
biologiska nakna livet framkommer av flera ställen och i 
olika sammanhang i hennes texter. I samband med sin ana-
lys av den amerikanska revolutionen skriver hon exempel-
vis att även om rådsfederationen (federation of councils) var 
öppen för alla så var det ändå i praktiken enbart några få 
självvalda med förkärlek för politik som deltog i rådslaget. 
Majoriteten, som var ointresserad av politik, fortsatte med 
sin vardagliga materiella sysselsättning.19 Detta är något 
som hon ofta också påpekar om den grekiska erfarenheten. 
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Handlandet var ett privilegium som tillföll det »ringa an-
talet ›likar‹« där de i en häftig och skoningslös tävlan, ge-
nom vilken var och en ständigt skulle utmärka sig och ge-
nom framstående ord och gärningar bevisa att han levde 
som en av de »bästa«.20 För grekerna var det offentliga 
rummet »förbehållet just de icke-genomsnittliga«, skriver 
Arendt.21 Detta blir också tydligt när hon beskriver de dyg-
der som krävdes – och krävs – för politik, dygder som knap-
past gäller alla. En av dessa dygder är mod. Modet behövs 
bland annat för att kunna lämna tryggheten och komma 
»in på ett område där omsorgen om livet [förlorar] sin gil-
tighet. Modet befriar människor från oron över livet för 
världens frihets skull.«22 

Det var med andra ord »det goda livet« till skillnad 
från det nakna livet som kännetecknade politiken. Det 
goda livet betydde dock inte nödvändigtvis ett bättre och 
mindre bekymmersamt liv. »Det var gott«, skriver 
Arendt, »i den mån man lyckades bli herre över livsnöd-
vändigheterna, befria sig från arbete och tillverkning och 
i viss mån övervinna den i alla levande varelser inneboen-
de livsdriften så att man i hög grad undkom den biologis-
ka livsprocessens träldom.«23 Sett ur ett samtidsperspek-
tiv är frågan vilka som har råd med att vara befriade från 
»omsorgen om livet« och livsprocessens träldom.

Det är förvånande att Arendt inte verkar vara det mins-
ta bekymrad över att den olikhet som hon tillskriver poli-
tikens deltagare också utgör grunden för deras resurser 
och utsikter i en maktkamp om positioner i det sociala 
rummet vilka i sin tur kommer att vara bestämmande för 
deras möjlighet i det politiska. Ett ytterligare problem 
med Arendts politikbegrepp handlar om det politiskas 
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konkreta innehåll: om det inom det politiska inte av-
handlas frågor som rör de sociala och ekonomiska proble-
men, såsom sociala klyftor, jämlikhet mellan könen, ra-
sism och diskriminering på arbetsmarknaden, vad kan 
det politiska då handla om? 

Man kan försvara Arendt genom att säga att det inte 
handlar om en värdering av ett högt skattat liv jämfört 
med ett lägre värderat sådant. Arendt skriver själv, som i 
ett försvar av Aristoteles, att definierandet av den politis-
ka gemenskapen som den högsta formen av mänsklig 
samlevnad inte innebär en förnekelse av andra männis-
kors mänsklighet. De saknade däremot det element som 
är nödvändigt för det politiska livet, det vill säga frihet. 
Att vara fri och att leva inom polis är identiskt för Arendt, 
vilket innebär att varje form av mänskligt umgänge eller 
gemenskap inte kännetecknas av frihet per se. 

Enligt Arendt måste man för att vara fri och leva poli-
tiskt redan ha befriat sig från livets nödvändigheter. Frihe-
ten föregås med andra ord av befrielsen.24 Utan en politiskt 
garanterad offentlig sfär, konstaterar hon, »saknar frihe-
ten ett rum i världen där den kan framträda.«25 Detta efter-
som människorna är fria så länge de handlar. »Att vara fri 
och att handla är en och samma sak.«26 Denna politiskt ga-
ranterade offentliga sfär är det framträdelserum som, en-
ligt Arendt, per definition är politiskt. Allt annat utanför 
detta framträdelserum, oavsett hur imponerande och an-
märkningsvärda bedrifterna är, anses i egentlig mening 
vara icke-politiskt. 27 Det politiska i detta rum beror på den 
pluralitet som råder där, det vill säga på existens av olika 
perspektiv som kan komma till tals. Detta utgör också 
grunden för den politiska agonism som tillskrivits Arendt. 
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Garanterar pluralitet agonism?
Agonism är ett begrepp som ofta förknippas med Arendts 
tänkande. Agonism är för henne möjlighetsvillkoret för 
frihet i politiken. Den handlar om en interaktion mellan 
fria och jämlika medborgare med skilda ståndpunkter och 
en gemensam värld. Deltagarna i denna relation skapar 
och upprätthåller en agonisk värld i vilken politiken sker. 
Detta utgör också grunden för frihet i och med att frihe-
ten endast kan finnas i handlandet mellan människor som 
är både lika och olika varandra. En sådan politik leder till 
att varje handlande möjliggör en ny början.28 Varje hand-
ling är ett mirakel i betydelsen något som man inte kunde 
förvänta sig.29 Agonismen är med andra ord ett villkor för 
och en följd av pluraliteten och därmed utgör den förut-
sättningen för frihet och handlande. 

Det framträdelserum som jämlika människor tillsam-
mans verkar i formas av olika perspektiv. Det är denna 
olikhet i perspektiv som också garanterar dess bestånd. 
Världen kommer till, som Arendt skriver, endast om där 
finns olika perspektiv.30 Om någon vill se och erfara värl-
den som den »verkligen« är, menar Arendt, kan hon göra 
det enbart genom att förstå att den är något som delas av 
många människor och ligger mellan dem, separerar och 
förenar dem, något som är annorlunda för var och en och 
begripligt endast i den utsträckning som många männis-
kor om och om igen kan tala om det och utbyta sina åsik-
ter och perspektiv med varandra om det.31 Pluralitet har 
hos Arendt inte en dikotomisk karaktär utan det är, påpe-
kar Andrew Schaap, först när tre eller flera perspektiv 
kommer in som politiken träder fram.32
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 I ljuset av den tidigare diskussionen om det politiskas 
natur uppstår nu två frågor. För det första, hur kan man 
garantera att dessa olika åsikter och perspektiv inte urar-
tar och hotar det politiska? Denna fråga är legitim efter-
som Arendt själv ser den »intensiva och oavbrutna täv-
lingen« liksom den ständiga diskussionen som några av 
orsakerna till den grekiska stadsstatens undergång.33 Den 
andra frågan handlar om innehållet i dessa olika perspek-
tiv. Om vi bannlyser de sociala och ekonomiska frågorna 
från politiken, vad kvarstår då att diskutera? Vad hamnar 
högst upp på dagordningen och vilka sätter agendan?

Hos Arendt kan vi hitta flera element som möjliggör och 
försäkrar det politiskas existens, bland vilka löftet och för-
låtelsen är två.34 Vid sidan av dessa utgör även fördrivandet 
av sanningar från den politiska domänen en möjlighet för 
det politiskas fortlevnad. Arendt anser att »[v]arje sanning 
bär på ett inslag av tvång, ett anspråk på tvingande giltig-
het« och att sanningen från ett politiskt perspektiv är des-
potisk.35 Det politiska ska vara åsikternas arena. Politiskt 
tänkande handlar på så sätt om idéer och åsikter och om att 
kunna se företeelser från olika perspektiv.

Politiskt tänkande är för Arendt representativt, efter-
som det handlar om att »göra de frånvarandes stånd-
punkter närvarande«, det vill säga att göra sig till repre-
sentant för vem som helst av de andra.36 Det handlar 
därför om att ha förmågan till »utvidgat tänkande« (eller 
vidgat medvetande) för att kunna se saker från olika per-
spektiv; för att kunna tänka från en plats där man själv 
aldrig befunnit sig. Detta kallar hon omdömesförmåga. 
Det enda villkoret för att kunna använda sig av denna om-
dömesförmåga »är intresselöshet, att man befriar sig från 
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sina privata intressen. [---] kvaliteten i en åsikt […] häng-
er på graden av oavhängighet från intressen.«37 

I denna värld fylld av olika perspektiv finner Arendt 
lite oväntat stöd hos Kants estetik och hans tankar om ett 
gemensamt sinne, sensus communis, som skulle möjliggöra 
en grund på vilken ett samförstånd ändå kan komma till 
stånd. Detta sensus communis med särskilda handlingsmax-
imer visar, menar Arendt, på möjligheten att ett omdöme 
i de världsliga frågorna bestäms av det gemensamma sin-
net.38 Arendt talar, utifrån Kant, om ett sinne som »är 
både grundförutsättningen för att fälla omdömen och 
formas av de enskilda omdömena i den mån dessa omdö-
men vittnar om ett vidgat medvetande.«39 Sensus commu-
nis är det sinne som är »gemensamt för alla, det vill säga en 
omdömesförmåga som i sin reflektion (a priori) inbegri-
per alla andras människors representationer för att, så att 
säga, väga sitt eget omdöme mot hela mänsklighetens 
samlade förnuft.« 40

Är det inte så att sensus communis blir en sorts metapoli-
tisk princip som blir bestämmande för innebörden av det 
politiska? Spelar inte sensus communis samma roll som la-
gen gjorde för romarna? Det vill säga, det gemensamma 
sinnet blir som ett kontrakt mellan medborgarna eller 
som ett fördrag mellan olika nationer. Lagen är något som 
tillkommer genom ömsesidig överenskommelse. Denna 
lagstiftningsverksamhet hörde dock, hos romarna, enbart 
till den politiska sfären. Lagen är något som skapar bestå-
ende band mellan parter som har ingått i ett kontrakt med 
varandra (an agreement between contractual partners).41 Detta 
är ett väsentligt påpekande där Arendt tydliggör vad ago-
nismen innebär. Vad hon inte talar om är att ett fredsför-
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drag, vilket ses som ett exempel på skapandet av en ge-
mensam värld, sällan tillkommer som ett resultat av en 
frivillig överenskommelse eller på basis av jämlika villkor. 
Varje fördrag bygger på ett styrkeförhållande liksom på ett 
påtvingat val för åtminstone en av parterna.

Både lagen och sensus communis är uttryck för hur olika 
perspektiv kan samexistera med varandra. Vad man bort-
ser från i båda fallen är de parter eller grupper vars per-
spektiv inte accepteras och därmed exkluderas. Både la-
gen och sensus communis förutsätter någon sorts konsensus 
och kan därmed enbart bygga på en exkludering. Att det 
politiska kan fungera utan våld och med samförstånd kan 
bero på att de frågor som skulle leda till dylika konflikter 
redan är exkluderade från det politiska. Reduceras på så 
sätt inte i slutändan de olika perspektiven till harmlösa 
åsiktsskillnader mellan olika parter? 

Problemet är att Arendt, i en värld med skilda perspek-
tiv, utesluter existensen av en hegemoni, av maktrelationer 
och av sociala förutsättningar för »tävlan om ära, beröm-
melse och ypperlighet«. Att det sociala lämnas utanför po-
litiken betyder dock ingalunda att det inte har sina effekter 
på den maktstruktur som formar medborgarnas förutsätt-
ningar för en medverkan i politiken. Det sociala är inte en-
bart en förutsättning för det politiskas existens enligt 
Arendt; det sociala är det fält där politiken utspelar sig. Är 
inte en politik där alla är inkluderade i sig en paradox? 
Handlar inte politiken framför allt om kampen om erkän-
nande och mot social exkludering?

Det måste finnas något kriterium utifrån vilket tal och 
åsikter bedöms och beröms. Vilket är detta? Vad händer 
med de som inte delar detta sensus communis med andra? 
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Är det inte de oräknade i Jacques Rancières mening som 
bör exkluderas för att ett samförstånd överhuvudtaget 
ska vara möjligt? Det politiska rum som Arendt beskriver 
verkar vara ett rum där pluraliteten gäller åsiktsskillna-
der, men inom vissa ramar. Det handlar sällan om ett rum 
där en del inte kommer till tals eller där deras tal betraktas 
som obegripligt. Politiken handlar kanske i slutändan 
mer om de som hörs och de som inte hörs än om en oupp-
hörlig diskussion mellan människor som på ett eller an-
nat sätt har förståelse för varandra. 

Denna blindhet låg möjligen också till grund för Arendts 
bedömning av arbetarrörelsens och kvinnorörelsens poli-
tiska kraft, där hon varken kunde se rörelsernas rötter i 
sociala orättvisor eller det legitima i deras krav på en 
strukturförändring. Och var det inte just denna brist på 
verklighet som ledde till att hon även försvarade fören-
ingsfriheten framför jämlikheten i frågan om segreger-
ingen mellan svarta och vita i USA?

Slutord
Det är inte svårt att se att det ökande intresset för Arendt 
delvis är en direkt följd av det nyliberala ekonomiska tän-
kandet där politiken underordnas ekonomin – ett tänkan-
de som Arendt så flitigt har kritiserat. Det kan också ses 
som en reaktion mot att många av dagens politiska teorier 
tar sin tillflykt till etiken (bland andra Habermas och 
Rawls). I valet mellan etik och ekonomi framstår Arendts 
politiska tänkande som attraktivt. Trots detta leder det 
inte till en radikal politik, utan hamnar förr eller senare i en 
arche-politik som i sista instans bygger på en harmonise-
ring av det politiska rummet genom att utesluta allt som 



61

kan betraktas som ett störande moment för dess ordning.42 
Med det socialas uteslutande från det politiska för-

vandlas politiken till ett harmoniskt rum grundat på nå-
got slags kontrakt eller sunt förnuft. Det bygger på en fö-
reställning om politik som ett friktionsfritt rum och ett 
rum som i sista instans präglas av olika åsikter och per-
spektiv, men med den gemensamma nämnaren att de kan 
bli förstådda av deltagarna. Den agonism som Arendt lyf-
ter fram kan, i ett sådant rum, inte handla om mer än 
åsiktsskillnader. Om vi utesluter det sociala blir politiken 
ett rum fritt från exkludering och därmed olösliga kon-
flikter. Eftersom det som inte hör till politiken redan är 
exkluderat blir det som hotar politiken alltid externt. Här 
hamnar Arendt, trots sitt försök att undvika det, i den me-
tafysiska fällan, det vill säga i drömmen om ett rent och 
konfliktfritt politiskt rum.

Det politiska hos Arendt får med andra ord inte en po-
litisk karaktär, så länge det utesluter de frågor som i grun-
den utgör politikens väsen, det vill säga orättvisor, exklu-
dering och ojämlikhet. Den agonism som Arendt talar om 
är endast möjlig bland likasinnade människor. Den ver-
kar framför allt handla om perspektiv som kan samexiste-
ra med varandra och om en plats där människor i all oänd-
lighet fortsätter sin övertalningstävling med varandra. 
Det politiska rummet verkar alltid vara städat och fritt 
från hegemoniska kamper och antagonistiska intressen. 
Inom det politiska, som Arendt förstår det, finns det inte 
några tomrum och därmed inte heller något utrymme för 
att verklig politik ska kunna ske.
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