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Frida Buhre
Hannah Arendt och  
framtidens dilemma

I vilken relation står det politiska till 
framtiden? Är framtidsvisioner själva 
essensen av det politiska – den ideolo-
giska kraft som mobiliserar för föränd-
ring mot något nytt och bättre? Eller är 
det snarare så att framtidsbilder reduce-
rar det politiska nuet till ett medel för 
att nå ett slutmål? Blir varje handling 
försvarbar och rättfärdigad så länge 
den är effektiv för att nå en viss framtid, 
oavsett hur dödsbringande, våldsam el-
ler totalitär den än må vara? 

Detta är några av de centrala fråge-
ställningar som går att urskilja i Han-
nah Arendts (1906–1975) politiska tän-
kande. Mot bakgrund av Nazityskland 
och det stalinistiska Sovjetunionen 
utvecklade Arendt en kritisk hållning 

mot ideologiska framtidsvisioner. I sina 
mångfacetterade texter om politik me-
nar hon att det politiska handlandet 
förlorar sin etiska dimension om det i 
första hand mäts utifrån hur effektivt 
det är för att uppnå ett framtida mål. 
Om det politiska handlandet instru-
mentaliseras kan exempelvis Nazitysk-
land inte dömas för att dess handlingar 
var ondskefulla som sådana, utan enbart 
för att de inte var tillräckligt effektiva 
för att förverkliga sin framtidsvision. 
Arendt vill därför omformulera synen 
på politik så att den innebär en form av 
gemensamt handlande som inbegriper 
möjligheten att påbörja något nytt. 

Detta synsätt medför att en ideolo-
giskt driven, framtidsorienterad syn på 
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det politiska utesluter det som känne-
tecknar det politiska, det vill säga möj-
ligheten för något nytt att framträda 
i nuet. Min artikel presenterar denna 
framtidsliga problematik så som den 
uttrycker sig i Arendts texter. Syftet är 
att diskutera om Arendts resonemang 
utgör en generell kritik av ideologiska 
utopier och framtidsbilder som sådana, 
eller om det går att hitta ett annat fram-
tidsbegrepp hos Arendt som är mer 
meningsfullt för det politiska handlan-
det. Genom en diskussion av hennes 
begrepp homo faber föreslår jag att det 
finns ett sådant utrymme för framtids-
visioner hos Arendt. Dessa ger, menar 
jag, en form av tidslig ram eller tidslig 
kontinuitet till det politiska handlandet, 
där nuet sätts in i en meningsfull eller 
interaktiv relation till framtiden. 

Framtidens dilemma  
och ideologin
Bilden av framtiden som innehållande 
en emancipatorisk essens – och de sys-
terfenomen som därmed impliceras, så 
som progression, tillväxt samt tekno-
logisk, social och kulturell utveckling 
– har de senaste århundrandena varit 

stark. Under de senaste decennierna 
har emellertid kritiken vuxit mot detta 
synsätt. Viktiga bidrag i detta avseende 
har gjorts av postkoloniala, marxis-
tiska, queerteoretiska, feministiska, 
eko-kritiska och kontinentalfilosofiska 
tänkare.1 Man har pekat på att fram-
tidsbilder alltid fungerar genom ute-
slutning: genom att definiera en viss 
typ av framtid utesluts andra möjliga 
framtider, och med dem också vissa 
typer av handlingar, begär eller iden-
titeter som inte får rum inom denna 
framtid. I Sverige kom till exempel 
framtidsvisionen om folkhemmet att 
bidra till stora samhällssatsningar och 
ekonomisk utveckling, men också till 
olika former av kontrollmekanismer, 
där de omfattande tvångssterilisering-
arna kanske är det tydligaste exemplet 
på att vissa människor inte tilläts träda 
in i det eftersträvade folkhemmet. 

För det stora flertalet har dock fram-
tiden utgjort en lockande bild som 
utlovat bättre levnadsvillkor än de nu-
varande. Dessa bilder har fungerat som 
en ideologisk motor för olika typer av 
politiska utvecklingar. Jag skulle dock 
vilja hävda att progressionskritiken bli-
vit alltmer märkbar i bredare kretsar. 

1. Se till exempel Lee Edelman, No Future. Queer Theory and the Death Drive (2004) och »För 
alltid efteråt« i Fronesis nr 44–45 (2013). Edelman menar att den bild ett samhälle skapar av 
framtiden agerar tillbaka på nuet och därmed avskärmar dess radikala möjligheter att förändra. 
Framtiden i Edelmans förståelse, vad han kallar reproduktiv futurism, blir en repressiv makt 
som, ganska likt Nietzsches historiska börda, begränsar livsutrymmet i nuet. Edelmans argu-
ment har rönt mycket kritik där bland annat Nina Power argumenterar för möjligheten till 
radikal förändring i nuet i »Non-Reproductive Futurism. Ranciere’s Rational Equality against 
Edelman’s Body Apolitic«, i Borderlands, volym 8, nr 2 (2009), s. 1–16.

Fronesis 52 inlaga 2.indd   211 2016-01-10   23.40.41



212

FRIDA BUHRE 

När kapitalismens kriser ökar i antal 
och med allt kortare intervall, när fas-
cistiska krafter återigen mobiliserar i 
Europa och när miljöhotet växer, så 
börjar också framtiden te sig hotande 
snarare än lovande, begränsande snarare 
än frigörande. Upplysningstidens utop-
iska framtidstro har helt enkelt mött 
en annan, mer dystopisk framtidsbild.2  

I och med denna kris för framtiden har 
ideologin – både som politisk drivkraft 
och omvärldsförklarande kunskapsmo-
dell – hamnat i kläm. 

Ideologibegreppet har alltid inne-
fattat ett flertal temporaliteter, så som 
ideologikritikens fokus på hur historis-
ka maktrelationer reproduceras i nuet. 
Bilden av en bättre framtid har ändock 
varit något av en självklar utgångs-
punkt. Vad händer med ideologiers 
politiskt mobiliserande kraft om idén 
om framtiden som bättre än nuet inte 
längre ter sig övertygande? Har ideolo-
gier någon plats inom det politiska om 
vi bara kan tänka oss framtidsvisioner 
som på olika sätt begränsar oss snarare 
än frigör oss?

Mot bakgrund av dessa frågor finns 
det anledning att återvända till Arendts 
tänkande. Förhållandevis tidigt försökte 
hon utveckla en kritik av framtidens re-
pressiva ideologiska och politiska kraft, 

men utan att ta sin tillflykt till roman-
tiserande bilder av det förflutna, och 
utan att ge upp hoppet om det politiska 
och dess förmåga att skapa frigörande 
förändring.

Arendt och ideologier
Att diskutera ideologier i relation till 
Arendt är både en självklar och orimlig 
utgångspunkt. Självklar för att många av 
hennes texter syftar till att förklara eller 
belysa fenomen som ideologibegrep-
pet också ämnar förklara eller belysa: 
mänsklig gemenskap och pluralitet, till-
hörighet och uteslutning, erkännandets 
roll i subjektstillblivelsen, totalitära sty-
relseformer, våld, historiens påverkan 
på nuet, statens roll i formandet av den 
politiska sfären och nyttoekonomiska 
aspekter av människans villkor. Hos 
Arendt finns – till skillnad från den 
marxistiska traditionen – heller ingen 
direkt kritik av ideologier som falskt 
medvetande. Då hon i första hand stu-
derar hur mening skapas är frågan om 
vad som är sanning eller förljugenhet 
inte central för henne. Hon hävdar att 
mening, och därmed det mänskliga med-
vetandet, skapas i doxiska3 eller politiska 
relationer. Detta sker antingen genom 
det enskilda medvetandets dialog med 
sig själv i en kommunikativ process (en 

2. Se också Franco »Bifo« Berardis bidrag i detta nummer av Fronesis.

3. Arendt lånar begreppet doxa från Sokrates, och hon menar att det kännetecknar det specifika 
sätt på vilket världen öppnar upp sig för varje människa. Doxa innebär alltså att det inte finns 
någon absolut standard för sanning inom den mänskliga världen (inget medvetande är frigjort 
från ideologi), utan all kunskap och alla sätt att leva i världen skapas i interaktionen mellan 
olika doxiska framträdelser. Hannah Arendt, The Promise of Politics (2005), s. 14.
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sorts inre dialog där jaget skapas), eller 
genom en dialog mellan flera mänskliga 
medvetanden i form av en sensus com-
munis.4 För Arendt finns det alltså ingen 
poäng med att kritisera ideologier för att 
de skapar ett gemensamt medvetande 
genom diskursiva processer eftersom 
hon själv använder en liknande defini-
tion för det mänskliga medvetandet.

Å andra sidan är ideologi ett begrepp 
som Arendt sällan använder annat än för 
att beteckna de verktyg som rättfärdigar 
terror.5 Hon kritiserar ideologiers tota-
litära anspråk, det vill säga deras anspråk 
på att det finns en nödvändighet i histo-
riska processer. Om vi anser att det finns 
en nödvändighet i historiska processer, 
menar Arendt, blir politiskt handlande 
överflödigt. Genom att ideologier också 
försöker kontrollera hur framtiden ska 
se ut utesluter de möjligheten för något 
nytt att framträda – det vill säga det 
politiska handlandet. I motsättning till 
dessa ideologiska anspråk menar Arendt 
att historiens gång utgörs av interak-

tion mellan människor som inte kan 
bindas samman i teleologiska eller kau-
sala processer. Framtiden blir radikalt 
oförutsägbar eftersom den skapas av 
människors handlande i förhållande till 
varandra. Som Michael G. Gottsegen 
uttrycker det är ideologi för Arendt 
ett begrepp som »gör anspråk […] på 
att vara en totaliserande logik om det 
totala«.7 Frågan är alltså om man kan 
använda Arendts texter för att diskutera 
ideologi och framtidsvisioner på ett sätt 
som också möjliggör det politiska – det 
vill säga gör det möjligt för det nya att 
framträda – snarare än att utesluta det.

Varats temporalitet kontra 
politisk temporalitet
För att förstå Arendts kritik av fram-
tidsvisioner måste vi dock börja i den 
tanketradition som Arendt influerades 
av under början av sin karriär, det 
vill säga den fenomenologiska exis-
tentialismen. I och med hennes egna 

4. Arendt menar att varje människa enbart kan få sin egen existens bekräftad genom att andra 
ser och hör henne, och om en människa försöker förstå hur världen framträder för andra skapas 
också ett sorts sjätte sinne, ett sensus communis, som alltså innebär en delad världsförståelse. 
Hannah Arendt, The Life of the Mind (1978), del 1, s. 45–53; Lectures on Kant’s Political Philosophy 
(1992), s. 66–72; se också Människans villkor. Vita activa (1986), s. 252.

5. Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (1966), s. 6, 460–479. Det är talande att 
Arendt framför allt diskuterar ideologi i The Origins of Totalitarianism, snarare än i hennes andra 
verk om politik, och nästan alltid som ett sätt att rättfärdiga terror.

6. Hannah Arendt, Mellan det förflutna och framtiden. Åtta övningar i politiskt tänkande (2004), 
s. 69; Arendt, The Origins of Totalitarianism, s. 349 f., 462 f. Se även Daniel Strands bidrag i 
detta nummer av Fronesis.

7. Michael G. Gottsegen, The Political Thought of Hannah Arendt (1994), s. 223, min översätt-
ning. Se även Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt. For Love of the World (1982), s. 253.
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erfarenheter av nazisternas förföljelse 
av judar, hennes flykt till USA och hen-
nes upplevelser av att leva som statslös, 
kom hon att uppfatta denna tradition 
som alltför fokuserad på den indivi-
duella existensen. Ett av hennes mer 
kända verk, Människans Villkor från 
1958, kan i detta avseende läsas som en 
implicit kritik av den fenomenologiske 
filosofen Martin Heideggers Vara och 
tid från 1927.8

I Vara och tid frågar sig Heidegger 
hur man kan formulera frågan om 
varats existens. Han argumenterar i 
korthet för att ett accepterande av 
döden som ofrånkomlig ontologisk 
bestämning av varat möjliggör ett mer 
autentiskt vara. Detta autentiska vara-
mot-döden innebär att det framtida 
icke-varat hela tiden underbygger varat 
och bestämmer dess ontologiska status. 
Som många Arendtforskare har påpe-
kat innebär detta vara-mot-döden en 
solitär upplevelse, där människan i sin 
enskildhet styrs av detta framtida icke-
vara.9 Jacques Taminiaux uttrycker det 
koncist när han skriver att: »man kan 
inte lämpa över sin egen död på någon 

annan«.10 Genom att utgå ifrån att dö-
den är det autentiska varats ontologiska 
bestämning dömde Heidegger männis-
kan dels till en lika ontologisk ensam-
het och dels till ett vara som ständigt 
styrs av framtidens icke-vara.

Arendt utgår i hög grad från Hei-
deggers begrepp, men modifierar dem. 
Hennes ganska rättframma kritik av 
hans tes är att födelsen, nataliteten, 
är en lika viktig – om inte ännu vik-
tigare – ontologisk bestämning av va-
rat. Denna fokusförflyttning innebär 
att varat på ett mycket konkret plan 
också föds-in-i-världen och därmed 
omsluts av de människor som redan 
finns där. Med denna utgångspunkt i 
den mänskliga pluraliteten följer vissa 
karaktäristika:

Utan dessa förmågor att påbörja, hejda 
och ingripa vore livet dömt att förstöra 
allt specifikt mänskligt och dra det med 
sig i sin undergång, precis som det 
mänskliga livet från och med födelsen 
»ilar« mot döden. Mot denna ständiga 
fara står det ur handlandet framspring-
ande ansvaret för världen, vilket anger 

8. Dock var Arendt kritik inte mer implicit än att Heidegger reagerade med mångårig ilska 
efter att han läst den när Arendt skickat ett exemplar till honom, se Young-Bruehl, For Love 
of the World, s. 307.

9. Jeffrey Andrew Barash, »Martin Heidegger, Hannah Arendt and the Politics of Remem-
brance«, i International Journal of Philosophical Studies, volym 10, nr 2 (2002), s. 171–182 (s. 176); 
Margaret Canovan, Hannah Arendt. A Reinterpretation of Her Political Thought (1992), digital 
version, s. 254; Karin A. Fry, »Natality«, i Patrick Hayden (red.), Hannah Arendt. Key Concepts 
(2014), s. 23–35; Jacques Taminiaux, The Thracian Maid and the Professional Thinker. Arendt and 
Heidegger (1997), s. 34; Young-Bruehl, For Love of the World (1982), s. 75 f.

10. Taminiaux, The Thracian Maid and the Professional Thinker, s. 34, min översättning.

Fronesis 52 inlaga 2.indd   214 2016-01-10   23.40.42



215

HANNAH ARENDT OCH FRAMTIDENS DILEMMA

att människorna visserligen måste dö, 
men att de för den skull inte föds för att 
dö utan tvärtom för att påbörja något 
nytt […].11

Arendt menar alltså att människan ge-
nom nataliteten får sin tidsliga bestäm-
ning i förmågan att påbörja något nytt 
tillsammans med andra. Denna förmåga 
är beroende av pluralitet, det vill säga att 
andra ser och hör den enskilda talhand-
lingen och därmed bekräftar talarens ex-
istens och mänsklighet.12 Denna erkän-
nandeakt har alltid ett element av det 
oförutsägbara inom sig, eftersom ingen 
kan veta exakt vad som kan hända i 
mänsklig interaktion. För Arendt utgörs 
egenvärdet hos det politiska av denna 
potential för det oväntade. Eftersom 
det oväntade bryter mot det historiskt 
determinerade är det detta som hon 
kallar frihet. Och eftersom frihet kräver 
erkännande från en mänsklig pluralitet 
är frihet för Arendt aldrig ett individu-
ellt fenomen utan ett delat sådant.

I likhet med Heidegger menar 
Arendt alltså att varje enskild män-
niska kommer att dö, och att detta 
förväntade framtidsliga icke-vara agerar 
tillbaka mot hennes nu. Men hon me-

nar också, till skillnad från Heidegger, 
att nataliteten innebär att det kommer 
att födas nya människor in i världen 
och att denna förmåga att börja något 
nytt genom interaktion kan skapa helt 
oväntade framtider. Och om framti-
den blir radikalt oförutsägbar kan den 
heller inte agera tillbaka på nuet och 
bestämma dess ontologi.13

Arendts introduktion av nataliteten 
och den politiska interaktionen frigör 
människan från en framtid med totalitä-
ra anspråk på att bestämma nuet. Detta 
är ett nödvändigt korrektiv till den 
fenomenologiska idétraditionen. Pro-
blemet, som jag ser det, är att Arendts 
alternativ till det framtidsorienterade 
varat-mot-döden och dess isolerande 
tendenser, är en politisk tidslighet där 
framtiden alltför schematiskt avfärdas 
som repressiv. Detta blir tydligare när vi 
övergår till Arendts läsning av Marx.

Marx och människans  
aktiviteter
Efter andra världskriget, när Arendt 
definitivt vände sig bort från frågan om 
den enskilda människans existens, kom 
hon att arbeta mer intensivt med Marx 

11. Arendt, Människans villkor (1986), s. 294.

12. Ibid., s. 211–228. Arendt antyder dock ibland att denna första förmåga att börja ligger 
inom individen själv, snarare än i andra människors erkännande av denna förmåga, vilket vissa 
Arendt-forskare har kritiserat henne för, se till exempel Gottsegen, The Political Thought of 
Hannah Arendt (1994), s. 219–221.

13. Det är utanför artikelns ram att diskutera det, men detsamma gäller naturligtvis även för 
maktrelationen mellan nuet och dåtiden, där dåtidens maktrelationer förlorar sin förmåga att 
helt bestämma nuet. 
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skrifter.14 I Människans villkor delar 
hon in den aktiva människans existens 
i tre olika aktiviteter; arbetet, tillverk-
ningen och handlandet. Dessa aktiviteter 
har tydlig inspiration från Marx, men 
Arendt presenterar också en fundamen-
tal (och delvis missvisande) kritik mot 
hans fokus på arbetet. 

Arbete, utövat av det Arendt kallar 
för animal laborans, innefattar alla de 
aktiviteter som främjar livsprocessen, 
det vill säga allt som gör att männis-
kan överlever på ett biologiskt plan. 
Dessa aktiviteter kännetecknas av sin 
korta tidsliga ram, det vill säga av 
omedelbar konsumtion. Arbetet, som 
har den tvingande nödvändigheten 
som sin logik, är cirkulärt på så sätt att 
det ständigt måste upprepas. Tillverk-
ning, utövad av homo faber, bygger »en 
artificiell värld«, det vill säga alla de 
verktyg, hus, infrastrukturer och lik-
nande som skapar en mänsklig värld.15 
Tillverkningen har en mer långsiktig 
tidslig ram än arbetet: den producerar 
det som är beständigt utöver den en-
skilda människan och den direkta kon-
sumtionen. Tillverkning är en målo-
rienterad aktivitet som kännetecknas 
av sin instrumentella syn på nuet: allt 
som sker är till för att uppfylla ett 
framtida mål. Tillverkningens logik är 
effektiviteten. Den tredje aktiviteten, 
handlingen, består av både tal och 

handling. Eftersom dessa enbart kan 
bli till genom att andra lyssnar och 
ser dem är de beroende av mänsklig 
pluralitet, vilket gör dem till politiska 
fenomen. Det är genom den politiska 
talhandlingen som början på något 
nytt och oväntat ibland bryter igenom 
det cirkulära arbetets och den målin-
riktade tillverkningens temporaliteter. 
Handlingens logik är alltså möjlighe-
ten till delad frihet. 

Arendt menar att Marx fastnar i 
något av en platonsk fälla när han 
definierar människan utifrån arbetet, 
i stället för som en tänkande varelse. 
Enligt Arendt leder denna definition 
in Marx i motsägelser. Å ena sidan 
är det arbetet som kännetecknar det 
mänskliga i människan, men å andra 
sidan ska arbetet så småningom av-
skaffas. Å ena sidan är arbetet vägen 
till mänsklig frihet, men å andra sidan 
innebär frihet att vara fri från arbete.16 
Arendt påpekar flera gånger att Marx 
inte gör någon skillnad mellan arbete 
och tillverkning, och det är i samman-
hanget värt att notera att Arendt me-
nar att tillverkning inte heller kan ge 
mänskligt värde eller mening: »Pro-
blemet ligger i själva kategoriramen 
medel och mål, där varje uppnått mål 
genast omvandlas till medel för något 
nytt mål. Därigenom förstörs så att 
säga meningen varje gång den till-

14. Young-Bruehl, For Love of the World (1982), s. 279.

15. Arendt, Människans villkor (1986), s. 32.

16. Arendt, Mellan det förflutna och framtiden (2004), s. 24–31.
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lämpas […].«17 Eftersom inget har ett 
egenvärde inom tillverkningens sfär 
kan den inte vara god eller ond. Dess 
mening och etiska värde mäts enbart 
utifrån huruvida den uppnår sitt resul-
tat eller ej. 

Arendt vänder sig därför bort från 
Marx definitioner av människan uti-
från hennes förmåga till arbete eller 
tillverkning. Hon menar i stället att det 
är genom den politiska talhandlingen 
som mänsklig mening uppkommer. 
Eftersom talhandlingen framträder i 
pluralitet och öppnar för delad frihet 
är talhandlingen ett mål i sig själv, ett 
aktualiserat nu som bryter mot histo-
riska processer och mot den förväntade 
framtiden.18 Därmed frigörs nuet från 
absoluta sanningar, från tillverkningens 
framtidsstyrda målorientering och från 
arbetets ständiga upprepning. 

Homo faber och  
den farliga idén
Enligt Arendt tog Platon homo fa-
ber, den tillverkande aktiviteten, som 
modell för sin idévärld. Hon menar 
att det nästan följer av sig självt att 
denna idévärld också innehåller en 
utopisk vision om en härskare som 

styr över den mänskliga interaktionen 
»som en bildhuggare gör en staty«, 
alltså på samma sätt som homo faber 
styr produktionen.19 Arendt menar att 
problemet med denna härskarutopi 
inte är själva utopin, som aldrig hållit 
för verklighetens prövningar där ingen 
någonsin har varit en helt suverän 
härskare. Problemet är i stället den 
begreppsliga tradition som Platon och 
det utopiska tänkandet förde med sig 
och som hon menar fortsätter att utöva 
inflytande över vårt sätt att förstå det 
politiska.20

I en platonsk begreppstradition 
måste den politiska talhandlingen för-
stås genom tillverkningens logik, vilket 
gör det »näst intill omöjligt för oss att 
dryfta politiska frågor utan att använda 
oss av kategorierna mål och medel och 
att tänka i termer av instrumentali-
tet«.21 För Arendt är detta en farlig fö-
reställning: »Ingen generation före oss 
har förmodligen haft så rika tillfällen 
att övertyga sig om de mordiska konse-
kvenserna av denna föreställning, enligt 
vilken alla medel givet att de är effektiva 
är tillåtna och berättigade om de leder 
till målet som rättfärdigar dem.«22 Hon 
fortsätter: »Så länge vi inbillar oss att 
vi kan röra oss på det politiska området 

17. Ibid., s. 89.

18. Arendt, Människans villkor (1986), s. 249.

19. Ibid., s. 272.

20. Ibid., s. 272f.

21. Ibid., s. 274, ändrad översättning.

22. Ibid., s. 274, ändrad översättning.
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med hjälp av kategorierna mål och 
medel, kommer vi knappast att kunna 
hindra någon från att använda varje 
till buds stående medel för att uppnå 
erkända mål.«23 Att tänka det politiska 
genom en begreppsvärld hämtad från 
homo faber är alltså riskabelt eftersom 
varje handling – oavsett hur oetisk den 
är i sig själv – kan rättfärdigas utifrån 
sitt mål. 

I tidsliga termer innebär homo fabers 
logik att det framtida målet agerar 
tillbaka på nuet och bestämmer hur 
det ska se ut, genom en slags repressiv 
maktutövning från framtiden. Denna 
makt är naturligtvis lika farlig oav-
sett om den används för »goda« el-
ler »onda« mål. Om jag till exempel 
hävdar att vi i framtiden kommer att 
ha en global ekonomisk jämlikhet är 
Arendts varning att en sådan utopisk 
bild också rättfärdigar alla politiska 
medel som gör att vi når det målet, oav-
sett om dessa är totalitära, våldsamma 
och dödsbringande.

Även om Arendt inte gör denna 
koppling explicit skulle jag vilja hävda 
att homo faber som figur står för den 
ideologiska aktiviteten. Den har samma 
målstyrning, samma instrumentella syn 
på det politiska, men också samma uto-
piska eller idémässiga längtan. Kan vi, 
med hjälp av dessa karaktäristika, tänka 
oss en politisk framtidsbild som inte är 
repressiv, som inte förtrycker möjlighe-
ten för det nya?

Homo faber, den
ideologiska människan  
och framtidens beständighet 
Som tidigare nämnts betraktar Arendt 
det politiska nuet som ett mål i sig självt. 
Det behöver inte rättfärdigas genom 
något annat, för det som detta politiska 
nu gör – erkännandet av pluraliteten, 
framträdandet av möjligheten till frihet 
– är i sig självt nog. Ett problem som 
jag ser med denna uppfattning är att det 
politiska blir obundet av tidslig kontext; 
det är varken beroende av historiska 
maktrelationer eller av framtidsvisio-
ner som ger riktning åt handlingen. 
Arendt är emellertid inte helt entydig 
med att den politiska handlingen enbart 
aktualiseras i nuet, och det är i denna 
ambivalens som jag skulle vilja argu-
mentera för en möjlig plats för homo 
faber. Mitt förslag är att den tidslighet 
som tydligast kännetecknar homo faber, 
det vill säga förmågan att skapa bestän-
dighet, också kan utgöra en sorts balans 
till talhandlingen, som kännetecknas av 
det oväntade.

Arendt skriver upprepade gånger 
att den politiska talhandlingen behöver 
sättas in i en historisk berättelse om 
andra talhandlingar för att få mening. 
Frågan är vilken aktivitet som innefat-
tar detta meningsskapande historiska 
berättande, om talhandlingen enbart 
uppstår i det aktuella ögonblicket och 
dess värde inte kan mätas i vad den 

23. Ibid., s. 274.
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uppnår efter att den avslutats? Även 
om Arendt på en del ställen framhåller 
det meningsfulla berättandet i kontrast 
till homo faber använder hon ofta en 
begreppsvärld från homo faber när hon 
ska beskriva detsamma: talhandlingar 
»producerar« berättelser, berättelser 
skapar »permanens« åt talhandlingen, 
berättelser är »verk« skapade av män-
niskor.24 Det finns alltså en begreppslig 
glidning här mellan berättandet och 
homo faber som jag tror beror på att 
båda skapar beständighet. Genom att 
talhandlingen situeras i ett historiskt 
berättande skapas en beständighet, en 
mänsklig artefakt, som nya talhand-
lingar kan sättas i relation till. Seyla 
Benhabib skriver angående homo fabers 
historiska funktion: »Närvaron av dessa 
ting [från tillverkning] över tid, deras 
mer eller mindre villkorade varaktighet, 
tillåter oss att skapa en kontinuitet med 
förgångna generationer«.25 Genom att 
lämna något efter sig skapar homo faber 
en kontinuitet i relation till tidigare 
tidsåldrar. Homo faber och berättan-
det ger en historisk kontext till den 
politiska talhandlingen och skapar en 
tidslig beständighet mellan den dåtida 
talhandlingen och den nutida, och det 
är i den interaktionen som mening 
framträder.

Ytterligare en beröringspunkt mel-

lan berättandet och homo faber uppstår 
när Arendt diskuterar produktionen av 
konst som en av homo fabers aktiviteter. 
I konsthantverk, menar Arendt, ska-
pas samma permanens och världslighet 
som för tillverkning i övrigt, men utan 
att aktiviteten behöver rättfärdigas i 
termer av effektivitet eller som medel 
för att uppnå ett mål. När Arendt dis-
kuterar homo faber och konst finns en 
begreppslig glidning i riktning mot hur 
hon beskriver den politiska talhand-
lingen: konstverket ses, hörs, läses eller 
talar. Konstverket går också utöver att 
enbart reproducera efter en modell, ef-
tersom det också förändrar modellen.26 
Att konstverket är aktivt och skapar 
förändring tyder på att det ligger nära 
den politiska talhandlingen i Arendts 
begreppsvärld. 

Jag skulle alltså vilja hävda att berät-
tandet och konsten befinner sig inom 
tillverkningens aktivitet eftersom båda 
skapar beständighet, och att det är på 
denna punkt som homo faber skapar en 
sorts aktiv relation till talhandlingen. 
Genom att ge den politiska talhand-
lingen en tidslig kontext – genom his-
torieskrivandet – ger homo faber också 
en historisk beständighet till den annars 
löst svävande talhandlingen. 

Eftersom nataliteten och det poli-
tiska också för med sig möjligheten att 

24. Ibid., s. 223, 233, 378.

25. Seyla Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt (1996), s. 108, min översätt-
ning.

26. Arendt, Människans villkor (1986), s. 201 f.
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skapa något oväntat, så skulle jag vilja 
hävda att denna temporala mötespunkt 
mellan talhandlingen och homo faber 
även pekar framåt: om det i människan 
finns en beständig potential för att skapa 
något nytt kan man nästan förvänta sig 
det av henne. Man skulle kunna hävda 
att idén om framtiden tillhandahåller en 
lika meningsfull ram för den politiska 
talhandlingen som historieskrivandet. 
Och om vi går med på att det är homo 
fabers uppgift att sätta in nuet i en his-
torisk kontinuitet, så skulle det också 
kunna vara homo fabers uppgift att sätta 
in nuet i en framtida kontinuitet. Detta 
skulle kunna vara den punkt där den 
politiska talhandlingen möter en ideo-
logisk homo faber, och därmed fångar in 
en sorts beständighet med framtiden. 
För att den politiska talhandlingen inte 
ska fastna i ett fritt flytande nu utan 
tidslig förankring behövs inte bara spår 
från historien, utan också spår från 
framtiden.

Om den politiska talhandlingen 
kompletteras med en ideologisk homo 
faber, skulle vi få en förståelse av den 
politiska talhandlingen som inte redu-
cerar nuet till ett medel för att nå ett 
framtida mål, utan en talhandling som 
inbegriper en berättelse om dåtiden och 
en idé om framtiden. Denna idé om 
framtiden skulle därmed ge mening åt 
nuet på samma sätt som Arendt menar 
att historien gör det. På så vis skulle 
inte nuet reduceras till ett instrument 
för att nå en specifik framtid, utan i 
stället träda in i en interaktiv dialog med 
framtiden. Nuet skulle vara en politisk 
temporalitet som är beroende av en plu-
ral relation med framtiden. Med hjälp 
av en ideologisk homo faber skulle vi 
alltså kunna få meningsfulla dåtids- och 
framtidsberättelser som inte begränsar 
nuet eller gör anspråk på att bestämma 
det, men som ändå skulle förankra nuet 
och sätta in den politiska talhandlingen 
i en tidslig kontinuitet. 
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