Arbeta och konsumera – det är
vad vi lär oss att vi ska ägna
största delen av våra liv åt för att
vara goda samhällsmedborgare.
Hannah Arendt analyserar i sin
bok Människans villkor: Vita Activa
hur det offentliga rummet har
krympt i det moderna samhället.
Emma Strömberg för fram
medborgarpaneler som ett sätt att
utvidga den politiska sfären.
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arendt och

Den politiska teoretikern och filosofen Hannah Arendt
(1906-1975) beskriver i Människans villkor (1958) hur
det moderna samhället präglas av arbete och konsumtion. Vi arbetar för att kunna konsumera för att återigen
arbeta och på det sättet hålls de ekonomiska hjulen
snurrande. När arbete och konsumtion dominerar samhällslivet trängs det gemensamma offentliga rummet
undan. Då våra liv i allt högre grad präglas av att arbeta
och konsumera börjar vi uppfatta oss i främsta hand
som privatmänniskor. Att leva blott i det privata är för
Arendt att vara berövad någonting – vi lever inte ett fullt
mänskligt liv. Det är i en gemensam värld tillsammans
med andra människor som vi kan handla och skapa
meningsfulla sammanhang. Det som vi berövas som
privatmänniskor är ”den verklighet som uppstår genom
att ses och höras”.
Hon skriver att den gemensamma världens sammanbrott handlar om en ”långtgående privatisering, d.v.s.
om förhållanden under vilka ingen längre kan se och
höra eller ses och höras. Alla är inspärrade i sin subjektivitet som i en isoleringscell”. När den gemensamma
världen försvinner har människan bara sig själv och
sitt privatliv att falla tillbaka på och blir då ensam och
isolerad. Arendt hyser stor oro för följderna av denna
ensamhet ”som har blivit ett massfenomen”.
När den gemensamma världen som binder oss samman
försvinner tappar vi också vår verklighetsförankring.

Men en gemensam verklighet hänger ingalunda på
att vi är samstämmiga i åsikter, tvärtom menar Arendt
att det är just mångfalden av perspektiv som är förutsättningen för en gemensam värld. Hon har en fin
formulering: ”Endast när tingen kan iakttas ur en mångfald perspektiv utan att förlora sin identitet, så att de
församlade vet att det rör sig om samma sak som för
dem framstår på ytterst olika sätt, kan den världsliga
verkligheten framträda sant och tillförlitligt”.

Konsumtionssamhällets flyktighet
Den privata människans modus är arbete och konsumtion. Det är fascinerande hur skarpsynt Arendt redan på
1950-talet beskriver hur slit-och-släng-kulturen gör att
världen som vi bebor blir flyktig och obeständig. Konsumtionsvaror förbrukas så att produktionstempot kan
upprätthållas (och ökas). Hon kontrasterar detta mot
föremål som vi brukar och som har en mera bestående
karaktär. Det är föremål som vi tar hand om och reparerar när de går sönder och inte bara slänger bort för
att upprätthålla konsumtionsnivån.
Arendt gör inte en uttalad kapitalismanalys, men i sin
analys av det moderna samhällets kretslopp av arbete
och förbrukning fångar hon det kapitalistiska ekonomiska systemets behov av ständig rörelse och konsumtion för att hålla produktionshjulen rullande och
garantera fortsatt tillväxt:
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”För att den moderna ekonomin, vilken är orienterad
mot arbete och arbetare, skall fungera är det nödvändigt att alla världsliga ting uppträder och försvinner i
ett ständigt accelererat tempo. Den skulle avstanna
helt om människor skulle ta tingen i bruk, vårda dem
och respektera deras inneboende beständighet. Husen,
möblemanget, bilarna, ja alla ting som vi använder och
som omger oss måste förbrukas så snabbt som möjligt”.
Arendt betonar vikten av någonting bestående mot
bakgrunden av den ständiga rörelse och förändring
som krävs för att generera tillväxt i ett kapitalistiskt
ekonomiskt system. Man kan läsa in ett existentiellt
djup i hennes föresats att visa vikten av bestående ting
i ens omgivning.
Arendt placerar arbete och konsumtion i kategorin av
nödvändigheter; genom mänsklighetens historia har
vi på olika sätt tvingats slita för att få mat på bordet
och överleva. Men Arendt anser att man för att leva
ett fullvärdigt mänskligt liv också måste ägna sig åt
aktiviteter som höjer en över nödvändighetens sfär, som
att handla politiskt.
Arbets- och konsumtionssamhället blir ett kretslopp där
högre arbetsproduktivitet föder större konsumtionsbehov och vice versa så att vi aldrig kommer ut ur detta
nödvändighetens kretslopp. Det intressanta är att denna cykel av arbete och konsumtion idag för många inga
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lunda är en nödvändighet. Vi har aldrig tidigare använt
en så liten andel av vår inkomst som i dag för maten
på bordet. Däremot går en större del av våra inkomster
till boende. Med en annorlunda bostadspolitik skulle
den inkomstslukaren kunna åtgärdas. Ändå uppfattas
arbetets dominerande ställning i våra liv och i samhället som en nödvändighet och dess ställning får ofta stå
oifrågasatt. Är det inte ett kollektivt självbedrägeri att vi
tror att ekorrhjulet är nödvändigt? Här bör man förstås
uppmärksamma att vi lever i ett samhälle med inkomstklyftor som innebär att många skulle kunna trappa ner
på arbetsmängden och ändå få mat på bordet och tak
över huvudet, medan människor med låglönejobb inte
får lönen att räcka till ens de nödvändiga utgifterna.

Förbruka och slänga istället för att reparera
Det är viktigt för Arendt att göra skillnad mellan å ena
sidan konsumtionsartiklar som vi förbrukar, använder
och slänger bort när de gått sönder eller inte längre
är intressanta, och å andra sidan bruksvaror som har
tillverkats med omsorg, som vi vårdar och reparerar
och som följaktligen är mera beständiga. Arendt gör
den historiska poängen att bruksföremål allt mer har
ersatts av konsumtionsvaror. Detta gör att vi fastnar i
vad Arendt kallar ”nödvändigheternas sfär” vilket skapar en existentiell rotlöshet och flyktighet i våra liv. För
Arendt är beständiga ting väldigt viktiga för att skapa
och upprätthålla en värld som vi kan känna oss hemma i.
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Hon förespråkar alltså inte någon asketism eller ett
avsägande av världsliga ting, tvärtom, hon är väldigt
kritisk till tendenser att dra sig bort från världen, till
exempel som stoikerna i antikens Grekland. Arendts distinktion mellan konsumtionsartiklar och bruksföremål
begripliggör varför det finns något tillfredsställande i
att ha föremål som håller länge och följer med en under
en större del av ens liv, till exempel att ha en gammal
träbåt som man restaurerar. Och är inte charmen med
retromöbler och antikviteter att man genom dem omger sig med en historia (som är längre än en själv) och
därigenom skapar just den känsla av beständighet och
kontinuitet i sitt hem som kontrasteras mot en flyktig
och själlös Ikeavärld? Det finns något obehagligt i inredningsbloggares tal om trender i inredning, det förpassar
också ens hem till den stressiga slit-och-släng-världen.

En företagsledare eller kapital
investerare som bara fortsätter sätta
sin tid och energi på att sträva efter
större och större vinster skulle alltså
i de antika grekernas ögon inte ses
som någon som är fri, utan någon
som (frivilligt) förblir en slav under
nödvändigheterna.
Arendt refererar ofta till hur samhället var organiserat
i Atens stadsstat under antikens Grekland. Här kan jag
inte hålla mig från att citera ett stycke ur Människans
villkor där Arendts idé om nödvändighet och frihet får
en humoristisk twist när man läser det i dag:
”Om någon som ägde tillräckligt för att bestrida sitt
livsuppehälle beslutade sig för att öka sin rikedom i
stället för att konsumera den eller nätt och jämnt hålla
den konstant, så avstod han frivilligt från sin frihet
och förnedrade sig till det som slavarna och de fattiga
endast blev till följd av omständigheterna: slav under
nödvändigheterna”.
En företagsledare eller kapitalinvesterare som bara
fortsätter sätta sin tid och energi på att sträva efter
större och större vinster skulle alltså i de antika grekernas ögon inte ses som någon som är fri, utan någon
som (frivilligt) förblir en slav under nödvändigheterna.
Arendt var också väldigt kritisk till den moderna idén
om fritid som enbart den andra sidan i arbetssamhället,
där fritiden finns till för att vila upp sig och konsumera
för att kunna arbeta igen. Vad Arendt vill peka på är
möjligheten till engagemang och sammanhang
bortom privatmänniskans låsning vid arbete
för att kunna få fritid och konsumera. Arendt
vill få oss att se en offentlig sfär där vi kan
handla politisk.

Medborgarpaneler återskapar ett offentligt rum
Kimmo Grönlund, som är professor i statskunskap vid
Åbo Akademi, har i många år forskat om medborgarpaneler. En medborgarpanel går ut på att slumpmässigt utvalda personer får en förfrågan om att delta i en
panel om en viss fråga. De som anmäler intresse och
deltar får först bakgrundsinformation och samlas sedan
för att diskutera frågan med varandra.
På våren år 2020 ordnade Grönlund och hans forskarkollega en medborgarpanel om trafikarrangemangen i
Åbo centrum i samarbete med Åbo stad. Det var första
gången som man inom forskningen om medborgarpa
neler samarbetade med ett politiskt organ om en aktuell politisk fråga. Åbo stad arbetar på en ny generalplan
där utvecklingen av trafiken i centrum har en central
plats. Åbo stad har också försäkrat att man i det kommande planerandet av centrumtrafiken tar i beaktande
de synpunkter som framkommit i panelerna.
Deltagarna i medborgarpanelen fick först bekanta sig
med tre olika alternativ för hur trafiken i Åbo centrum
borde planeras. Deltagarna fick ta del av tre förslag som
i olika grad gav plats åt fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken. Efter att de fått höra om tjänstemanna
beredningen kring de olika förslagen fick de därefter
diskutera i mindre grupper.
Under diskussionen blev flertalet deltagare mera positiva till att främja fotgängare och cyklister än de varit
innan paneldiskussionen. De flesta uppskattade också
själva upplevelsen av att delta i medborgarpanelen och
få diskutera med andra. Grönlunds förhoppning är att
medborgarpaneler kunde bli ett permanent inslag i kommunalpolitiken och också i någon form i rikspolitiken.
Jag blev väldigt inspirerad när jag fick ta del av det lo
kala försöket att tillämpa medborgarpaneler som ett
led i det politiska beslutsfattandet. Det var upplyftande
att se att människor, när de ges chansen, har förmåga
att lyssna på och ta in andras resonemang och bilda
sig en reviderad uppfattning därefter. Deltagarna uppskattade också att delta, och tidigare försök med medborgarpaneler har visat att deltagare fått en positivare
bild av politik efter att de deltagit i en panel. Det om
någonting är viktigt för demokratins överlevnad, vilken
hotas då folk fjärmas från politiken och upplever att
den inte angår dem.
Kunde man se medborgarpaneler som ett sätt att utvidga ett krympande offentligt rum? Ett sätt att skapa ett
utrymme där människor tar sig tid att sätta sig in i en
gemensam angelägenhet och får diskutera och påverka
någonting som går utöver deras privata intressen? För
att känna mening och känna att vi tillhör ett sammanhang behöver vi fylla våra liv med någonting annat
än bara arbete och konsumtion. Att tillsammans
engagera sig för sin gemensamma stad kunde
vara en sådan sak.
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Emma Strömberg är journalist med studier i filosofi
och genusvetenskap i bagaget.

