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LUHMANNS STAT OG DET EMPIRISKE 
PROBLEM 
 Af Lars Clausen  

Abstract 

Artiklen undersøger det Luhmannske statsbegreb, dets styrke og begrænsning. 
Den moderne stat er både en inddeling af det politiske system i segmenter med 
betegnelsen stat og en særlig type organisationer, der anvender samme 
betegnelse. Efterfølgende udarbejdes to analytiske perspektiver på den 
moderne europæiske stats fremkomst. Perspektiverne optræder i forlængelse 
af det Luhmannske statsbegreb, men overskrider grænsen til undersøgelse af 
konkret, empirisk materiale. De to perspektiver udgør en mulig udvej til 
forklaringsvanskelighederne for staters individuelle, delvist uforudsigelige 
beslutningsretninger i de større og største udviklingslinjer.  

Keywords: stat, Luhmann, revolution, reform, empiri, betænkning, beslutning, 
historisk sociologi 

 

Verden taler om stater, om staters beslutninger, deres strukturer og begrænsninger. 
Institutionaliseringer og ad-hoc problemløsninger cirkulerer i massemediernes 
beskrivelser. Skatteopgørelsen, SU-bevillinger, domstole og folkeskoler underlægges 
reguleringer fra statslig hånd. Statsbegrebet synes anvendt overalt og anvendes ofte 
uproblematisk og underforstået, som var staten en given og selvfølgelig størrelse. 
Problemerne i anvendelsen opstår først i det øjeblik, hvor staten som socialt fænomen 
underkastes en videnskabelig analyse. Fænomenet ’stat’ kan fra videnskaben 
underlægges en række forskellige analyser. I det foreliggende artikel undersøges de 
metodologiske implikationer af at spørge til fænomenet ’stat’. 

Fordelen ved at gennemføre en undersøgelse af den moderne stat og samtidigt 
beskrive og argumentere for nødvendige grænsedragninger og tilgange er 
mangfoldige. 

Udgangspunktet er en undren over iagttagelsesmuligheden for ’fænomenet stat’? Det 
fører til de to afledte spørgsmål om: (1) Hvor kan ’staten’ iagttages og (2) hvordan 
kan ’staten’ afgrænses fra det (civile) samfund, fra fællesskaber og virksomheder, fra 
personer? 

Afgrænsningen af den moderne stat er et udfordrende problem, der næppe vil kunne 
løses ved iagttagelsen af den blotte empiri. Arbejdet hermed udsprang af Luhmanns 
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frustration over ’teoriunderskuddet’ hos historikeren Reinhart Koselleck og hans 
mange medarbejdere i deres monumentale begrebs-historiske mangebinds 
Geschichtliche Grundbegriffe. Den frustration viste sig at være en yderst produktiv 
drivkraft for Luhmanns eget meningshistoriske forskningsprojekt. 

Denne artikel bruger en række teoretisk formulerede semantikker til beskrivelse af 
statens tilblivelseshistorie i dens selvbeskrivelse. Med anvendelsen af en avanceret 
teori om samfundet bliver det muligt at skelne mellem en række 
iagttagelsespositioner, hvoraf den videnskabelige fremmed-beskrivelse og den 
politiske selvbeskrivelse udgør de to mest relevante perspektiver for formålet. Som 
iagttagelsesmulighed er både selvbeskrivelsen og fremmedbeskrivelsen bundet af de 
formuleringsmuligheder, de respektive semantikker i deres systemer tilbyder 
(Luhmann 1987). De mulige semantikker er meningsfragmenter, der som løst koblede 
elementer bindes sammen gennem udførelsen af beskrivelsen. I begge typer 
beskrivelser giver sammenføjningen af fragmenternes løse koblinger til faste 
koblinger, beskrivelserne en samlet form. 

Både generelt i videnskab og i den politiske semantik brydes faste koblinger op og 
nye skabes. Jo bedre et begreb formår at fange meningsfragmenter, des bedre er 
rekombinationsmuligheden for det givne begreb. Det europæiske statsbegreb har vist 
sig at have en så omfattende rekombinatorisk kapacitet, at man til tider må spørge, 
hvad det egentlig ikke har dækket over. Det spørgsmål må dog henlægges til anden 
gang. Her er det tilblivelsen og variationen i statens selvbeskrivelse, der i det følgende 
vil blive undersøgt. 

Hegels klassiske radikale udskillelse af staten fra samfundet i tredelingen mellem det 
atomiserede og moralske individ, det borgerlige, økonomiske samfund og den 
regulerende og beskyttende stat i 1821, er af filosofisk-retslig karaktér (Avineri 1972). 
På den ene side har fænomenet ’stat’ forandret sig i de mellemliggende år – på den 
anden side har dens opgaver, dens styreform og selvforståelse gennemlevet 
verdenskrige og globalisering. De statslige og over-statslige forsøg på at regulere 
eksempelvis internettet gennem censur, udbredelse og shaping gør det evident, at 
statsbegrebet i sit empiriske vælde kræver en afgrænsning. I forhold hertil byder den 
luhmannske systemteori ind som almindelig, empirisk arbejdende teori, samtidig med 
at den er selvlimiterende: en teori og ’teoriteori’ på samme tid. Ved at forskyde 
spørgsmålenes ordlyd en smule, forsøger artiklen at trække linjer gennem et empirisk 
og teoretisk fletværk. At det bliver oversimplificerende og generaliserende, hvor 
specialiseringer og fordybelser ville være på sin plads, udgør i den sammenhæng kun 
i ringe omfang et problem. Hvis ikke teoriens begreber står klart frem, nytter den 
bedste empiri kun lidet; hvis begreberne til gengæld er klare og tydelige, bidrager 
empirien med diversifikation og ideografiske dybdeperspektiver.  

Den sociologiske systemteori, der bærer Luhmanns navn, kan nemt beskyldes for at 
være verdensfjern, svær at sætte sig ind i og kun i ringe omfang være anvendelig til 
empirisk forskning. Da den kendte netværksteoretiker Harrison C. White til en stor 
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Luhmann-konference i 20071 udtrykte, at Luhmann ikke havde arbejdet empirisk, var 
forsamlingens undren imidlertid stor.  Luhmann selv har i begyndelsen af 1960’erne 
gennemført nogle meget empiriske forvaltningsstudier sammen med Renate Mayntz. 
Sidenhen gennemførte han en serie af omfattende empiriske studier af forandringerne 
i samfundets sociale strukturer ved overgangen fra middelalder til modernitet. Serien, 
der fik titlen Samfundets struktur og semantik blev udgivet i 5 bind fra 1980 og frem 
til det 6. og sidste posthumt udgivne Ideevolution i 20082. Seriens artikler udgør et 
afgørende bidrag til den Luhmannske teoridannelse, uden hvilken hans afsluttende 
store værk Samfundets samfund fra 1997 ikke havde været muligt. Serien er dertil 
ikke Luhmanns eneste bidrag af empiriske undersøgelser. Den udgør dertil en god 
kollektion af instruktive måder at arbejde empirisk med den Luhmannske systemteori. 

Min artikel er opdelt i 6 afsnit. Det første (I) undersøger kritikpunktet, om Luhmann 
er svær at forstå. Derefter afdækkes mulighederne og komplikationerne ved 
anvendelsen af teorien på den moderne stats tilblivelse (II). I tredje afsnit præsenteres 
staten ud fra en teoretisk forankring i den Luhmannske teori i tiden op til den franske 
revolution (III). Afsnit (IV) sætter an til at overskride Luhmanns egne arbejder og 
observerer staten som politisk organisation. Med baggrund i den systemteoretiske 
distinktion mellem operation og selvbeskrivelse argumenterer det femte afsnit (V) for 
at fordoble det analytiske perspektiv på den moderne stats udviklingshistorie, hvor 
betænkninger (Denkschrifte, Mémoires, Reports) som politisk genre udgør et særligt, 
men undervurderet bidrag til forklaringen af individuelle udviklingsforløb. 
Afslutningsvis samles de mange tråde op (VI). 

Artiklens argumentation om tre sideløbende tråde i form af det funktionssystem-
semantiske, det organisatorisk-operative og det organisatorisk-selvbeskrivende 
perspektiv medfører en række gentagelser i det præsenterede materiale. På den ene 
side kan gentagelserne svært undgås uden omfattende og belastende krydsreferencer. 
På den anden side fremtræder den statshistoriske empiri forskelligt, alt efter anlagt 
perspektiv. 

 

I. ER LUHMANN SVÆR AT FORSTÅ? 

Luhmanns teoridannelse er overraskende empirisk og forbløffende fordomsfri, når det 
omhandler modernitetens fremkomst. Hvert af hans fremførte argumenter kom tit til 
at fylde meget, for Luhmann holdt af begrebsmæssig klarhed og blotlæggelse af 
begrebets placering i forhold til teoriens andre begreber. Han afsluttede altid med en 
pegende finger (i fodnoterne), der udbrød: ‘og det kan du se lige dér’, hvorefter en 

                                                                 
1 ‘Niklas Luhmanns: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Ten Years After.’ December 2007 i Luzern, 
CH. 
2 Gesellschaftsstruktur und Semantik, Bd. 1-4, Liebe als Passion og Ideenevolution. Derudover 
indeholder bind 4 af Soziologische Aufklärung en række instruktive materialer på området. 
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myriade af henvisninger fulgte. Prøv selv at slå det teoretiske hovedværk Sociale 
Systemer op. Hvert kapitel har sin egen opgave at bestride i form af et begrebsligt 
netværk, der skal udredes. 

Når Luhmann skrev, pegede han altid med tre fingre samtidigt – så godt det nu gik. 
Han varierede lidt i rækkefølgen, men de tre fingerpeg findes i langt de fleste 
udarbejdede skrifter. Han pegede, uden nogen form for prioriteret rækkefølge, på (1) 
begrebets teoretiske forbindelser til tidligere og andre teoriretninger. Et berømt 
eksempel er henvisningen til systembegrebets anvendelse ved den amerikanske 
sociolog Parsons, som Luhmann bruger meget krudt på at bygge fuldstændig om. Et 
andet er form-begrebets kilde ved logikeren og meta-matematikeren George Spencer-
Brown. 

Det andet fingerpeg er mod (2) det udviklede begrebs relationer til alle teoriens andre 
begreber. Når Luhmann skriver om medier, henviser han til systembegreber, til 
former, til massemedier og mange andre forhold. Det betyder, at Luhmanns skrifter er 
teoretisk meget gentagende. Læseren behøver derfor ikke at læse hele forfatterskabet 
forfra for at kunne trænge ind i det. På den anden side fremstår teoriens begreber tæt 
sluttede. Hvis Luhmann således ændrede noget ét sted, redegjorde han for ændringens 
konsekvenser mange andre steder i teorien. Det gør hans teoriformidling både let og 
svær at læse på én gang. Det sidste fingerpeg er mod (3) verdenens empiri. Det mest 
vellykkede eksempel er formentligt fra hans bog om kærligheden (Luhmann 1982). 

Forståelsesmæssigt er Luhmann faktisk ganske lige ud af landevejen – hvis blot man 
holder sig de tre pegende fingre for øje: begrebsudvikling, teoriens sammenhæng og 
verdenshistorien. 

 

II. ER LUHMANN SVÆR AT ANVENDE? 

Såfremt man sætter sine egne ambitioner lavere end Luhmanns, der i løbet af 30 år 
ville udvikle en omfattende teori om samfundet som sociale systemer (Luhmann 
2005), og har man læst sig lidt ind på Luhmanns forfatterskab med de tre pegende 
fingre for øje, er en Luhmannsk analyse let at komme i gang med. Den empiriske 
analyse kræver som udgangspunkt tre aspekter: (1) begrebsanalysen, (2) 
systemreferencen og (3) analytikeren. Til listen må tilføjes en særskilt målsætning for 
anvendelsen af den opnåede viden gennem analysen, hvilket falder uden for selve den 
analytiske del af forskningen, vi er interesseret i. 

Begrebsanalysen arbejder distinktionsbaseret, dvs. bygger på forskellen mellem to 
begreber. Med tilbagegreb til kybernetikeren Heinz von Foerster påpeger Luhmann, at 
systemteorien ikke er interesseret i et begrebs korrelation mellem dets udsagn om 
verden og verdens faktiske tilstand (Kant 1787/1995: 11-19). Det er brugen af ordet 
(begrebet) samt den mening, ordet tillægges, der er af interesse. Begrebets mening, 
dvs. dets informationsindhold i en undersøgt kilde, skal afgrænse sig fra mere end blot 
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fra resten af verden. Et eksempel: Den moralske dom, at noget er godt, forudsætter 
tilstedeværelsen af muligheden for også at dømme noget (andet) som ikke-godt. 
Dommen ikke-godt bærer betegnelsen ‘skidt’ eller ‘dårligt’. Nu er verden ikke god 
eller dårlig i sig selv, men en del af verden bliver betegnet som god. Som begynder i 
luhmannsk analyse kan man gå til tekster og spørge til deres moralske dom; hvordan 
træffes dommen, hvilke udvælgelseskriterier anvendes som afgørende for udfaldet, og 
hvordan er betegnets placering på enten den ene eller anden side af distinktionen, 
mm.? 

Den enkleste variant er at anvende en bestående distinktion på en tekst og spørge til 
’hvordan’ distinktionen træder frem i teksten. Hvis svaret lyder på ’slet ikke’, må man 
prøve med en anden. For eksempel har det danske fadervor ved første øjekast ikke 
meget at gøre med distinktionen sand/falsk.  Det afsnit, du er i gang med at læse, kan 
med fordel undersøges ud fra let/svært forståeligt. Distinktionen mellem godt og 
skidt, mellem sandt og falsk, mellem let og svært kaldes begrebspar og skrives med 
en markering, hvor digitale tekster ofte gør brug af skråstregen som markering af 
adskillelsen. Det betyder, at begrebet let og begrebet svært udelukker hinanden som 
bestemt udelukkelse. Hvad der er let, er ikke-svært; hvad der er svært, er ikke-let. 
Hvis den ene side udelades, står man tilbage med ’let’ sat over for en dom, der siger 
‘alt andet end let’. Det kunne være tomatsovs, Gudsgivet, hurtigt eller dyrt. De 
foreslåede begrebspar lyder således: let/tomatsovs, let/Gudsgivet, let/hurtigt, let/dyrt. 
I første eksempel bliver let måske forstået som ‘light’, så valget er mellem den 
(implicerede) fede tomatsovs eller den lette pastinaksovs. Distinktionen let/tomatsovs 
kan derfor, trods uvant sammenstilling, godt bruges til at analysere et ungt pars dialog 
over køledisken i et supermarked. Det fører videre til 2. aspekt i den Luhmannske 
analyse: systemreferencen. 

 

Systemreferencen angiver kravet om type-bestemmelse af den kommunikationsform, 
der analyseres. Luhmann skelner mellem interaktionssystemer, organisationssystemer 
og funktionssystemer. I tomatsuppeeksemplet er der tale om interaktion, dvs. 
kommunikation blandt tilstedeværende. Interaktionssystemer er kendetegnet ved høj 
grad af inter-aktivitet, få deltagere og stor fluktuation i interaktionens temaer og 
sensibilitet på kommunikationspræmisser såsom tonefald, gestik, mimik, pauseringer, 
etc.. Interaktionssystemer er samtalesystemer, der udfolder sig ‘blandt 
tilstedeværende’ (Luhmann 1972: 52).  

Luhmann afgrænser den flydende interaktionsform fra organisationssystemernes 
kommunikation: ‘Organisationer er sociale systemer, der består af beslutninger og 
som knytter beslutninger sammen’. (Luhmann 1978: 13). Luhmann skrev aldrig 
nogen egentlig bog om interaktionssystemer3. Til gengæld foreligger der flere bøger 

                                                                 
3 Heldigvis foreligger enkelte publicerede delstudier og koncept-overvejelser om interaktionssystemer 
som eksempelvis den tidlige Einfache Sozialsysteme, hans berømte bog om kærlighed fra serien om 
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gennem hele forfatterskabet om organisationssystemer i hhv. 1964, 1978 og 2000. For 
Luhmann er det ikke bygningerne, ikke kroppene eller bevidsthederne, der udgør 
organisationssystemet, kun kommunikation af beslutninger udgør organiseret 
kommunikation. I forhold til interaktionssystemet må kommunikation, for at være 
organisation, kunne iagttages som resultatet af en længere sekvens af beslutninger, 
hvor i særdeleshed den iagttagede beslutning er truffet som valg blandt flere mulige 
beslutningsmuligheder. Interaktion kan nogle gange godt klare sig uden organisation; 
organisation sjældent uden interaktion. 

Ovenfor anvendte eksempel med tomatsuppedialogen kan eksternt iagttages som 
(familiær) organisation. Der er truffet beslutning om bestemt indkøbssted, tidspunkt 
og omfang i form af indkøbslisten. Organisationsintensiteten kan svinge voldsomt, 
hvilket iagttagelsen af udearbejdende forældre med små børn fører for øje. Deres 
dagligdag bærer i langt højere grad præg af at være ’organisereret’ end det 
nyforelskede studenterpar, der vågner efter fest til et tomt køleskab og affektivt trisser 
af sted på jagt efter ’noget at spise’. 

Funktionssystemerne er sidste relevante systemtype inden for den præsenterede 
analytiske grundmodel. Funktionssystemer kommunikerer aldrig selv. Luhmann 
beskriver funktionssystemerne som ekstremt specialiserede systemtyper, der stiller et 
omfattende repertoire af begreber og forståelser inden for deres specielle område til 
rådighed og muliggør ignorancen af omverdenen, så verden i stedet kan iagttages som 
adskilt. Luhmann identificerede kunst, videnskab, religion, politik, intimitet, 
massemedierne, økonomi, ret, uddannelse og sundhed, til hvilke han fremlagde større 
værker, foruden sundhedssystemet. Luhmanns største interesse gjaldt 
funktionssystemernes fremkomst mellem 1100 og 1820. Andre systemer kan også 
iagttages, deriblandt krigssystemet, sportssystemet, affaldssystemet, turismesystemet 
og omsorgssystemet. 

Funktionssystemerne udvikler sig som bestemte distinktioner, der bliver grundlag for 
hver deres verdensforståelse. Med forskellig hastighed, begyndelsestidspunkt og 
intensitet gennemløber spirende funktionssystemer jagten på deres egen distinktion, 
deres ’code’ (Luhmann 1982: 28; 1994b).  

Samlet set fremstår Luhmanns teori ikke som uovervindelig hurdle, men som trinvist 
opbygget metodologi med et eksplicit epistemologisk grundlag, hvor man kan starte i 
det små og med tiden udvide perspektivet med multiple systemreferencer, omfattende 
historiske analyser af semantikkens udvikling, omformning og fortabelse, og ikke 
mindst indbringe ny viden på både det teoretiske som på det vidensmæssige område 
til teoridannelsen og verdensbeskrivelsen. Luhmann bliver let at anvende, når man 
som videnskabelig iagttager formår at begrænse sig til at undersøge koder 
                                                                                                                                                                                       
samfundets struktur og semantik, Liebe als Passion, hans fortrinlige analyse af interaktion i de øverste 
sociale lag, ’Interaktion in Oberschichten’ i Gesellschaftsstruktur und Semantik Band 1 og ikke mindst 
en række spredte kommentarer i f.eks. Samfundets opdragelsessystem og i Die Gesellschaft der 
Gesellschaft samt Soziale Systeme. 
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(distinktioner, selektioner) og deres gensidige relationsdannelse med hinanden. Om 
det gælder diskursanalyse af en samtale eller som undersøgelse af det politiske 
systems uddifferentiering er for så vidt underordnet, for metodologien er den samme – 
blot er genstandsområdet og empirien i direkte proportionalitet til den afkrævede 
arbejdsbyrde. 

 

Den europæiske verdenshistorie udgør den teoretiske ramme for Luhmanns arbejde. 
Intet begreb fremkommer af ’den rene tænkning’. Teoriudviklingen sker i tæt 
vekselvirkning mellem teoriens beskrivelse af historiens udfoldelse og historiens krav 
til teoriens forklaringsevner4. For at undersøge den moderne stats tilblivelse er der 
således nødvendigt at se på nogle af de koder, der tidligere har gjort sig gældende og 
deres udvikling frem til i dag. Begrebet ’fred’ har en omtumlet historie bag sig, selv 
om ordet forbliver ens. Både år 1000 og i dag hedder det på latin pacis. Dets mening 
er i mellemtiden underløbet drastiske omvæltninger, om ikke andet så fordi fredens 
klassiske modbegreb, ’krigen’, har forandret sig. Nogle af de tidligere meningsformer 
klinger stadigt med i andre sammenhænge, medens andre er helt forsvundet. 

Luhmanns empiriske metodologi giver mulighed for at observere de faste koblinger, 
begrebet om fred er indgået i. Fredsbegrebet overlevede både sekularitetens 
fremkomst, konfessionelle opbrud og ændring af det semantiske felt til et retsligt og 
politisk fænomen. 

Højmiddelalderens virvar af afprøvede begrebssamlinger afløses i den tidlige 
modernitet af fæstnede begrebspar, der gensidigt udelukker hinanden og bliver 
stabiliseret som funktionssystemers koder. Det er bestemt ingen historisk 
universalitet, at krig og fred har været hinandens modsætninger. For Cicero i det 
antikke Rom var krig og fred ’blot’ to former for retstilstand. Freden var den retslige 
tilstand, hvor vold ikke var retsligt legitimeret, hvorimod krig betød legitim 
anvendelse af vold til opnåelse af ret (Cicero 44 fkr/2000; Creveld 2008). 

I middelalderens lensretligt og kristent-kirkeligt organiserede samfund er moderne 
koders adskilthed endnu ganske sammenblandet, set med nutidens øje. Pax Dei, 
Gudsfreden, blev indført som kirkens konsekvens af dens iagttagelse af det 
omgivende samfunds opløsningstendenser. Fred blev sat lig med en (guddommelig) 
retslig orden, og opretholdelsen af freden, dvs. den retslige orden, sanktioneres med 
rets- og voldsmidler. Gudsfreden støttes tidligt op af Rigsfreden og diverse lokale 
landefreds-aftaler. Alle sammen søgte, med forskelligt udgangspunkt, at bevare 
’orden’ for et samfund i omvæltning (Mitteis 1959). Ved grove overtrædelser af den 
bestående orden blev man erklæret ’fred-løs’, så personer inden med ret (og ikke 
                                                                 
4 Luhmann knytter an til en videnskabelig tradition, der i høj grad fandt sin form i oplysningstidens 
socialfilosofiske analyser ved Spinoza, Kant og Hegel. Den tidlige italienske systemteoretiker Pareto 
udviklede sin egen teoretisk-evolutionære induktive tilgang, der minder stærkt om Luhmanns (Pareto 
1916/1975; 1935). 
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imod ret, dvs. i u-ret (Luhmann 1989b)) kunne dræbe den fredløse, samtidig med at 
det blev forbudt at hjælpe eller forpleje fredløse. Med investitur-stridens udfoldelse 
(1056-1122 e.kr.) sprængtes enigheden mellem den kristne kirke og de lokale fyrster, 
der i modsætning til Gudsfreden byggede Landefreden ’på samfundets 
selvjustits’(Fenger 2001:57). Splittelsen mellem kirkelig og verdslig magt og justits 
fandt sin udtryksform i Gelasius’ lære om de to sværd, som Luther førte videre i sin 
lære om det indre og det ydre regimente, og som klinger efter helt frem til det 20. 
århundrede, (f.eks.: Starcke 1897), om end med religionen under retsmoralens dække. 

 Konsekvensen blev udviklingen af nye retsgrundlag for en sekulær ret, der støttes på 
romerske kildesamlinger Codex Iustiniani (Fenger 2001: 38-68). Genopdagelsen af en 
stor samling af romerske retsafgørelser, samlet under den østromerske kejser Justinian 
(483-565 e.kr.), dannede grundlag for oprettelsen af det første moderne universitet i 
Bologna (Weber 2002: 16-70; Berman 1983: 160). I begyndelsen forklaredes og 
kryds-refereredes tekstsamlingen af glossatorerne Pepo og Irnerius. I samlingen af 
domsafsigelser formodede deres elever at kunne finde et abstrakt system, der for 
romerne aldrig havde eksisteret. Eleverne påbegyndte en egentlig kommentering, ny-
ordning og ekstrahering af ’relevante’ passager for at komme frem til det sande 
lovgrundlag. De såkaldte glossatorer måtte finde på en metode til at ekstrahere 
sandheden bag Codex og tyede til den skolatiske metode. Gennem deres intensive 
arbejde med teksten blev de tvunget til at forholde sig til sande og falske udsagn og 
udlægninger, og hvad der i Codex fremstod som sandt, kunne godt være i 
uoverensstemmelse med kirkens og bibelens diktat om at sandhed var ensbetydende 
med kirkens sakrale tekster (Berman 1983). 

Investiturstriden om kejsernes henholdsvis pavernes ret til at instituere biskopper 
dannede samtidig den tidslige ramme for de første fremtoninger af de store 
funktionssystemers koder. Pointen er at den videnskabelige kode sand/falsk, den 
retslige kode ret/uret, den religiøse kode tro/ikke-tro begyndte at finde sammen, uden 
at deres tætte sammenvævning med de andre begrebspar løsnedes mere end højst 
nødvendigt. Det blev således op til de følgende 1000 år at stabilisere koderne og 
bruge dem som mønster for nye funktionssystemdannelser.  

Funktionssystemerne var i deres spæde begyndelse endnu ikke uddifferentieret 
tilstrækkeligt til at kunne afløse den bestående opdeling mellem centrum og periferi i 
et netværk af vasal-forhold (Mitteis 1959). Ved middelalderens udgang blev det ikke 
den komplette funktionelle differentiering, der slog igennem. I stedet leverede læren 
om samfundets lag-deling (Schichtung) som stratifikation marchretningen for 
samfundets forsøg på at håndtere og sig selv (Duby 1978). Kompleksiteten i 
overgangen fra centrummets (kronens) sekularisering og brydning af lensforholdenes 
mediatisering indførte en omfattende og territorialt meget forskellig direkte 
loyalitetskrav mod centrets centrum (kronen, fyrsten), subsidiært til de direkte 
vasalrelationer. Således placeredes en vertikalisering hen over standsgrænser, der drev 
mellemniveauerne og kirken til behovet for fornyet positionering. Den tyske 
forfatningshistoriske tradition har bidraget væsentligt til indsigten i 
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centralperspektivets revolutionerende fremkomst (cf. Mitteis 1957; Hartung 1969; 
Oestreich 1974, Reinhard 1999). 

Den horisontale deling i stænder skabte en temporær ro, men blev overbelastet af 
bogtrykningens udfordring. Efter Gutenbergs opfindelse reduceredes omkostningerne 
for produktionen af en bog betragteligt. Dermed blev bogens tekster tilgængelige for 
en langt større skare af læsere end hidtil. Bogtrykkens opfindelse udgjorde en regulær 
eksplosion af meningsoverskud. 

Middelalderens munkeklostre udøvede en eksplicit censur gennem den selektive 
reproduktion af deres klosterbibliotekers bestand i skriverstuerne. Hvad der blev 
vurderet som farligt forblev bag lås og slå og var kun tilgængeligt for de rene og 
tænkende munke og nonner (Eisenstein 1991). Protestantismens revolution og fokus 
på forskellige udlægninger af bibelen og andre tekster førte som led i den katolske 
kirkes modreformation til en liste over forbudte bøger: Index Librorum Politicum fra 
1564 5. Lige lidt hjalp det; både tilladte og forbudte bøger cirkulerede i stigende 
omfang og skabte en ny offentlighed (Habermas 1990). 

De øgede muligheder for kommunikation gennem den eksplosive formering af bøger 
og medfølgende tvivl sprænger den tidligt moderne forståelseshorisont og frem 
dukker et funktionelt differentieret samfund med adskillelse mellem (1) 
funktionssystemer, (2) organisations-systemer og (3) interaktionssystemer. 
Funktionssystemerne skabte således deres egne koder, symbol-formidlende medier og 
specialiserede ydelser.  Organisationer overtog samfundets hierarki og gjorde det 
organisationsinternt. De specialiserede sig i beslutninger med gyldighed for 
medlemmerne. Interaktionssystemerne aflastedes dermed fra funktionssystemernes og 
organisationernes opgaver og kunne hellige sig den spontane kommunikation mellem 
tilstedeværende personer og acceptere tematiske og personale variationer i et enormt 
omfang. Funktionssystemerne åbnede sig for alle personer, men lukkede sig tematisk 
om sine egne specialiseringer. Organisationerne blev personalemæssigt lukkede i 
opståelsen af krav om medlemskab, men var åbne for de temaer, organisationen tog 
fat i (Luhmann 2000). Overgangen fra stratifikationens niveaudeling, hvor hvert 
niveau måtte sørge for samtlige ydelser for sig selv, til den funktionelle 
differentierings specialisering, hvor enkelte systemtyper specialiserede sig i en 
bestemt opgaveløsning og derigennem samtidig gjorde sig mere afhængige af at de 
andre specialiserende systemers udførelse af deres respektive til rådighed stillede 
funktion, blev den karakteristiske form for det moderne samfund. 

  

III. LUHMANNS BEGREBER OM STAT 

 

                                                                 
5 Listen modtog sidste opdatering i 1948 og blev afskaffet i 1966. 
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Det europæiske statsbegreb har en lang og kompliceret udviklingshistorie bag sig 
(Weinacht 1968). Luhmann anvender betegnelsen ‘stat’ i det tilfælde, hvor ordet 
bruges til selvbeskrivelse af en politisk orden, hvilket de politiske ordener først er 
begyndt på efter overgangen til nyere tid (Luhmann 2002: 190). Den varige politiske 
funktion, der gennem tiderne har haft forskellige betegnelser, såsom ’polis’ i det 
antikke Grækenland, ’Imperium’ i romerriget og ’domæner’ i middelalderen (2002: 
198), er at beslutte kollektivt bindende beslutninger for de indbefattede. ‘Staten, det er 
formlen for selvbeskrivelse for samfundets politiske system’ (Luhmann 1994a: 78). 

For Luhmann er det ikke afgørende, hvilken oprindelig kilde statsbegrebet henføres 
til. Begrebshistorikeren Weinacht har eksempelvis for det tyske område aftegnet 
begrebsudviklingen fra dens oprindelige legalistiske forståelse som retslig tilstand for 
en kontrakts præmis over konkurrenceforholdet mellem det italienske stato, det 
latinske status og det franske Estat og de oldgermanske former land og stand. 
Samtiden stod i det udprægede dilemma, at den græsk-romerske konstruktion af res 
publica ud fra den fornyede Aristoteles-reception var svært til umulig at forbinde med 
senmiddelalderens politiske forhold. I stedet indgik de tre gamle begreber status, land 
og stand (estat) sammen i forskellige meningskonstruktioner. Kort fortalt blev 
løsningen på det sproglige såvel som det socialdifferentielle problem, at en stand 
blandt flere stænder steg op og blev til standen over stænderne. Denne over-stand 
skabte status, dvs. retslige, dømmende og udøvende rammer for de andre stænders 
virke. Det er den udvikling, der tit subsumeres i udtrykket ‘fra estat til etat’ (Weinacht 
1969: 46ff).  Der skete et kæmpe take-off særligt i Frankrig under afslutningen af 
Huguenot-udrydelsen. Kampen om havnebyen La Rochelle, huguenotternes sidste 
bastion, markerede således fikseringen af begrebet ’land’ som statens afgrænsning. 
’Land’ markerede ikke længere stænderne, men en territorial afgrænsning, der 
knæsattes i den westfalske fred og med den dertilhørende politisk-retslige udvikling af 
suverænitetsbegrebet. 

Luhmann var mere interesseret i de store omvæltninger og de nye former, 
statsbegrebet indtog i den teoretiske litteratur og i mindre grad: de praktiske 
implementeringer efter overgangen til den moderne funktionelle differentiering 
(Luhmann 2002: 7-17, 407-434). Det var Luhmanns velfunderede tese, at det lagdelte, 
stratifikatoriske samfund blev overbelastet med at organisere de forskellige 
specialiserede funktionssfærer. Han antog således, at den funktionelle differentiering 
sprængte den samfundsomfattende hierarkisering i lag til små, fragmentariske dele, 
der finder deres vedligeholdelse i de nye sociale systemer: organisationer. Nu fulgte 
livssituationen ikke længere standen, men den aggregering af ressourcer, man som 
individ formår at skabe sig adgang til. Centrering omkring kongen skabte en lensretlig 
kontinuitet i statsbegrebet, der åbner mulighed for reformer og revolutioner i 
statsopbygningen. Svingningen i forskellen mellem stabilitet og forandring, som 
staten ’organiserer’, bliver den nye semantik for statens funktion (ibid: 200). 
Konsekvensen bliver en kamp på liv og død mellem forskellige mulige 
statsforfatninger. Den europæiske histories vedvarende krige udgjorde en benchmark 
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for ydelsesevne til overlevelse, der i sin samtid blev iagttaget til kun at ophøre, når 
den militære stats konkurrencelogik fik indført dæmpende foranstaltninger med 
oprettelsen af fredsgaranterende, europæiske forsamlinger af monarker hhv. deres 
repræsentanter, der gensidigt garanterede sikkerheden ved retten til intervention. En 
række skrifter med krigens fravær fra Europa som målsætning dukkede op og 
cirkulerede blandt overklassen. Senest har Aksu samlet en række historiske skrifter 
med fremtrædende argumentationer for fredens mulighed i et krigshærget Europa 
(Aksu 2008; cf. Porter 1994). Statsformlen hed således pax et iustitia, fred og ret. 

Luhmann identificerer en dobbelt splittelse af personerne. Den første splittelse består i 
statens regulative udvidelse til alle livsområder. Staten øger sin integration af 
personer gennem udvidelse af sine egne retslige reguleringer, med krav om 
voldsmonopol og øget synlighed i form af sociale reguleringer; samtidigt flygter 
mennesket ud og individueres for sidenhen at blive individualiseret med individuel 
personlighed med egen moral. Fra den tidlige stats integrering af sine undersåtter 
skiftede staten over til en anden ordens integration som stats-borgere. Staten 
regulerede sit medlemskartotek gennem det retslige program  om ’indfødsret’. 
Statsborgerskab bliver et possessio, en tilkendt besiddelse som noget man har, men 
ikke som dominium, noget man ejer (Stein 2000; Fenger 2001). 

Statssemantikkens overbelastning forskydes dertil over i semantisk selvlimitering 
gennem øget kompleksitet og begrænsning af tilladelig kommunikation. 
‘Magtdelingen har en slags filtervirkning: den lader endnu kun retlig godkendt 
kommunikation komme igennem. Magtdelingen substituerer på sin vis den gamle 
enhed af voldens mulighed’ (Luhmann 1994c: 92). ‘Resultatet er ‘forfatningsstaten’ 
(Luhmann 1994a: 81). 

Overgangen fra naturretslige grundlag til et (kodificeret) retsgrundlag i form af 
forfatninger fritager Gud som medløbende fremmedreference.  Statens handlinger, 
monarkens vilje er ikke længere ‘af Guds nåde’, ’i Guds ånd’ eller som udfoldelse af 
Guds ubrydelige naturlov, som den traditionelle politiske teori endnu måtte støtte sig 
til (Hobbes: Leviathan 1651; Lipsius 1589/2004; Pufendorf 1672). Da forfatningen 
bliver dens egen begyndelse, er forfatningernes nedfældelse samtidig også 
manifesteringen af overgangen fra fremmedreference til selvreference. Fremover er 
statens handlinger retsligt legitimeret ud fra selvsatte begrænsninger friheder og krav 
(Luhmann 1995). 

Den moderne stats tilblivelse er for Luhmann et fascinerende netværk af politiske 
semantikker, der stiller begreber og koder til rådighed for samfundets 
kommunikation. Den fremspirende organisation, der langsomt sprængte den 
middelalderlige ramme for domæneforvaltningen, koblede sig på den tilbudte 
statssemantik. Efter succesrig sammenkobling foreligger således nye evolutionære 
muligheder for differentiering og strukturering. 



 

Si
de

12
 

I begyndelsen nævnte jeg de tre aspekter af relevans for empirisk forskning: (1) 
begrebsanalysen, (2) systemreferencen og (3) analytikeren. Jeg har kort redegjort for 
det analytiske syn ovenfor. Analysen af det empiriske problem med den moderne stat 
i den Luhmannske samfundsteori kræver opmærksomhed mod faktorerne 
begrebsanalyse og systemreference. I det kommende skelner jeg i systemreference 
mellem det politiske system som funktionssystem og de fremkomne ’politiske’ 
organisationer. Andre betegnelser end ‘stat’ anvendes i den europæiske historie, men 
da vi er interesseret i statens tilblivelse som begreb og som organisation, sættes de i 
denne omgang udenfor (Glete 2002: 10-42). Funktionssystemet politik kan beskrives 
gennem politisk teori og politologi.  

Den politiske organisation har en særskilt måde at udforme selvbeskrivelser på. På 
den ene side er grænsedragningen afgørende i forhold til de ‘andre’ afgørende, men 
organisationens ‘selvforståelse’ er af afgørende interesse – især hvordan det politiske 
organisationssystem beskriver sig selv og derigennem lærer sig selv at kende. Resten 
af dette bidrag vil vægte organisationens indretning og selvbeskrivelse (selvforståelse) 
og nedtone det politisk-teoretiske perspektiv, hvorom metervis af bøger er skrevet. 
Luhmann selv stopper op ved overgangen til de politiske organisationers 
selvbeskrivelse og, i det omfang de bliver inddraget, tilskriver han dem udelukkende 
deres politisk-teoretiske værdi for funktionssystemets autopoiesis (Luhmann 2002, 
kap. 6&7). 

Beskrivelsen af det moderne politiske organisationssystems tilblivelse sker gennem 
identifikation af samlingen af politisk magt i den politiske organisations centrum – 
andre politiske magtcentre forsvinder eller underordnes centret. ‘Paris var Frankrig’ 
skrev militærteoretikeren Jomini i 1832 (Jomini 2007: 78). 

Politisk magt er evnen til at beslutte kollektivt bindende beslutninger; kilden til og 
stabiliseringen af magten er evnen til dens ‘implementering’, dvs. statens 
medlemmers ’følgeskab’ (Luhmann 1986: 167-182). Den franske enevældige konge 
Ludvig XIV citeres ofte for at have sagt til sin øverste domsstol (Parlement de Paris): 
‘L’Etat, c’est moi’, dvs. ‘staten, det er mig’ (Hanley 1983). Udsagnet indebærer 
dobbeltheden af beslutning og selviagttagelse, for på den ene side er det formidling af 
en beslutning om statens centrum i rets- og forvaltningssager; på den anden side er det 
en statslig selvbeskrivelse af hele dens mulighed for politisk legitim handling. Al 
anden statslig aktivitet må nødvendigvis udspringe som afledning, som 
implementering og formidling af højeste, dvs. fyrstelige beslutninger. Udsagnet er, 
skriver Gorm Harste, ‘både subjekt og objekt for kommunikationen om magt’ (Harste 
2008: 438).  

 

 

IV. Staten som politisk organisation 
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‘[The state] … is a central[izing] node or grand strategy that connects and integrates 
diffuse networks of power and domination more than it creates or controls them’ 
(Gorski 2003: 23).  

Politisk organisation handler om kollektiv kontrol gennem instrukser og feedback.  
Dens “evolution involved a double process, of fusion and of separation. The fusion 
was geographical, the separation functional’ (Marshall 1950/1992: 8). Den 
organisatoriske tradition vender med præference blikket mod 
organisationsdiagrammer og départementalisation, den foucauldske mod udviklingen 
af gouvernementalité. I Luhmannsk perspektiv er det mere interessant at se på, hvilke 
koder der kobles med hinanden, hvordan koder koder (selvcodering) hinanden på 
kryds og tværs, hvilke prioriteringer der sættes og hvilke distinktioner der anvendes til 
at ordne og strukturere statens aktivitet, og hvilke koder den anvender til sine 
selvbeskrivelser. Med andre ord er det statens struktur og semantik i sine mangfoldige 
former, der er af interesse. 

Grundlæggende voksede staten i alle retninger fra det øjeblik, den fik stabiliseret sin 
mulighed for at iagttage sin egen identitet som stat. Endnu i senmiddelalderens 
forvaltning rejste monarken in persona fra sted til sted til hest i sit kongedømme med 
et støt voksende følge. Man kan finde beskrivelser af de ruinøse konsekvenser af 
tvangen til at herberge monarken med sit følge, og alskens muligheder for at undgå 
monarkens indtog. 

Med tiden blev opgaven uoverskuelig og en residens- og forvaltningsby til permanent 
sæde blev udpeget. Samtidig udvikledes begreberne for uddelegering af rettigheder og 
kompetencer i gesandters porteføljer. Kongen behøvede ikke længere at dømme sagen 
selv, men kunne udsende rejsedommere, udpege lokale dommere og 
forvaltningsmænd, der regerede og dømte i kongens navn. M.a.o. bliver det muligt for 
kongen at dømme in absentia (Berman 1983, Stein 2000, Hartung 1969). Fiksering af 
en residensby som locus for forvaltning, arkiv og kontaktfladen til monarkens styre 
udgør et centralt trin i stabiliseringen af statens fremspirende centrum (Elias 1976). 

I et meget stærkt forenklet perspektiv kan den historiske evolution af magtens 
politiske centrum beskrives som dobbeltbevægelse mellem evolution og 
uddifferentiering. Der kan kun være tale om generalisering, da de enkelte stater og 
regioner udviser særskilte betegnelser og ‘Sonderwege’, samtidig med at de i et 
komparativt perspektiv udviser markante ligheder. 

1. stadie: Monark/forvaltning (skrivere) 

2. stadie: Monark/gehejmråd/forvaltning (skrivere) 

Næste trin var oprettelsen af positioner, hvis primære ansvarsområde er sagsbaseret: 
kansleren tager sig af retslige forhold, ministre for handel, hær, marine og skatter sig 
for deres områder.  
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3. stadie: Monark/ministre/forvaltning 

Enheden var stadig tilstede som curia regis, kongens hof. Men allerede Ludvig den 
14. splitter enheden op ved at lave et conseil du roi (kongens konsil), Conseil secret 
(udenrigskonsilet) og Conseil privé, der var kronens egen forvaltning (Spruyt 1994: 
101). 

Distinktionen mellem monarken og ministrene blev mere markeret som 
opgaveområderne voksede. På den ene side søgte man at påvirke regenten gennem 
det, der på tysk så vidunderligt betegnes som ‘Höflinge’, altså datidens lobbyister ved 
hoffet, og på den anden side gennem behovet for synkronisering af opgaver, der ikke 
løstes tilfredsstillende ved den kollegiale forfatning, hvor hver sagsbehandler skulle 
kunne handle inden for alle områder. Løsningen blev en stærkere uddifferentiering af 
etater, f.eks. sø-etaten, og på den anden side en styrkelse af ministrenes specialisering 
gennem oprettelse af positionen som stats-minister, 1. minister, statskansler, konseil-
præsident og tilsvarende. 

4. stadie: Monark/statsminister/ministre/departementaliseret forvaltning 

Samtidig med statsministerens uddifferentiering samlede monarken typisk et kabinet 
omkring sig, der opdeles i et militært og et civilt ansvarsområde. Den stigende 
uddifferentiering og specialisering i forvaltningens opgaver og monarkens 
afgrænsning mod de rent eksekutive funktioner førte til vægtning på det militære 
kabinet. Monarken regerede fremdeles gennem kongelige instruktioner eller 
kabinetsordrer til ministrene, der skulle implementere ordren til lov og forelægge den 
til underskrift og vitterliggørelse. Den hidtidige forvaltning underlagdes 
civilkabinettets virkning, der havde svingende interesse og indflydelse. 
Militærkabinettet havde til gengæld afgørende indflydelse og lagde sig tungt på de 
militære forvaltningsinstanser gennem generalkvartermesterens position, der skulle 
sørge for de logistiske og materielle fornødenheder til hærens og marinens 
aktiviteter6.  

5. stadie: Monark/kabinet/statsminister/ministre/departementer 

Den tematiske adskillelse mellem civil og militærkabinettet overlejrer således fra den 
eksekutive side forvaltningens stigende grad af orientering mod specialiseringen i 
departementerne mod den funktionelle differentierings opdeling. Anderledes sagt: 
medens forvaltningen specialiserede sig og rækker længere og længere ud, 
begrænsedes den atter gennem lukningen som civilt område til forskel for det 
militære. Faren for at det militære overtog den civile administration og underlagde 

                                                                 
6 Den tysk-spanske erfaring med Kamarillaer spiller ind; en særlig form for kongelige rådgivere.  En 
beretning indefra findes i höflingen Ancillons skrifter (Haake 1920), og derudfra gående en oversigt 
over Preussens former i Simms (1999: 84ff). 
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den dets egne rationaler, har været et genkommende og vedvarende 
selvstænddiggørelsesproblematik i den moderne stats fremkomst, og alt efter 
’løsningen’ på problematikken endte man i militarisme, hvor generalkvartermesterens 
opgave subsummerer regering og forvaltning under den militært-eksekutive instans, 
og som Tyskland oplevede både i 1917 og i 1938, hvor Kejser Wilhelm II og Hitler 
hver især overtog den direkte styring og fjernede muligheden for at genskabe 
ligevægten (re-symmetrisering) mellem militære og civile, deriblandt politiske, 
ansvarsområder, eller de varianter, hvor hæren underlægges parlamentet. Der skelnes 
således mellem monarkiske og parlamentariske hære. Den engelske hær efter 1688 og 
den tyske efter 1949 er parlamentariske, ligeså den danske. Den amerikanske er 
præsidial-monarkisk, hvor parlamentet bevilliger midlerne og holder legislativ kontrol 
med eksekutivfunktionen, præsidenten indebærer som commander-in-chief. 
Henrettelsen af bin Laden i maj 2011, gennemført på Pakistansk jord med cover op, er 
et præsentabelt eksempel på, hvordan eksekutivmagtens udførelse underlægges 
kontrol gennem senatets undersøgelseskommision. 

Når enheden ikke opretholdtes i monarken selv, skabte enheden sig selv i prioritering 
af distinktionen militær/civil.  

Samlet set kan man placere den moderne stats tilblivelse i investiturstridens 
begyndelse, fra hvilken den tager sin spæde begyndelse frem til den komplekse 
organisation af sagligt, personalt og territorialt uddifferentierede afdelinger, 
ministerier, departementer, styrelser og des lige. 

At se bagud på den moderne stats tilblivelse kræver af iagttageren, at han anerkender 
andre former for organisering, for differentiering og opgaveløsning end dem, nutiden 
demonstrerer: 

‘The further back we trace our history the more impossible it is for us to draw strict 
lines of demarcation between the various functions of the State: the same institution is 
a legislative assembly, a governmental council and a court of law.... Everywhere, as 
we pass from the ancient to the modern, we see what the fashionable philosophy calls 
differentiation’ (Maitland 1920: 105). 

 

V. STATENS SELVIAGTTAGELSE: EMPIRISKE REFLEKSIONER 

Iagttagelse af statens tilblivelsesproces fører uvilkårligt tilbage til indledningens 
problematisering af teoriens empiriske distance. De efterfølgende afsnit bidrog til at 
blotlægge iagttageren og statens splittelse som dobbelt betegnelse: på den ene side 
som territorial, segmentær intern differentieringsform af det politiske funktionssystem 
i samfundet. På den anden side bruges betegnelsen for en særlig type organisationer, 
der kræver eksklusivitet i udøvelse af vold, på rettens område, på beskatningen og på 
det legislative område. 
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En efterfølgende beskrivelse af den moderne stats tilblivelse må bygge på omfattende 
sekundære og primære kildeanalyser. Luhmanns teori påpeger systemers 
selvforståelse som en særskilt form for systemisk kommunikation. Analyser af den 
refleksive kommunikation beskæftiger sig med delområders selvbeskrivelse; 
systemets refleksion med systemets enhed, dets identitet. Selvbeskrivelser er en del af 
systemernes egne operationer og står aldrig blot afkoblet og selvstændigt flydende i 
samfundets empiriske mangfold. Selvbeskrivelser er indlejret i systemers vedvarende 
autopoiesis, og kan derigennem selv gøres til genstand for en efterfølgende 
selvbeskrivelse. ‘Distinktionen mellem system og systemets selvbeskrivelse belyser 
ikke kun forhistorien for forholdene af stat og politik. Den giver også indblik i den 
ejendommelige koncipering af der moderne forfatningsstat og perspektiver på den 
aktuelle velfærdsstats problemer’ (Luhmann 1994c: 87).  

Efter grundig research i manuskripter og historiske beretninger, monografier, 
biografier, taler, forfatningshistorie og statsteoretiske værker, fremkommer en særlig 
form for selvbeskrivelser: betænkningen.  

Det ser ud til at den moderne stat udviklede betænkningen (‘die Denkschrift’, ‘la 
mémoire’, ‘the report’) som politisk tekstgenre, der gennem præcis fremstilling af 
sagsforhold og mulighedsbetingelser for statslige beslutninger udvidede repertoiret af 
reform-muligheder. Det er ikke den eneste vej, ad hvilken stater observerer og lærer, 
men betænkningen udgør en særlig form for statslig-politisk selvbeskrivelse. 

Den handlingsteoretiske opmærksomhed mod politikeres forhandling og beslutning 
samt forvaltningens implementering har tendens til at underminere den systemiske 
egenlogik. Det er David Eastons fortjeneste (1965:32) at have afdækket (systemets) 
indre selvpåvirkning. Withinputs fremtræder i mangfoldige former; tidligere 
beslutningers variabler omformes til parametre for efterfølgende beslutninger. De 
Eastonske withinputs er en integral del af den daglige politiske beslutningsproces. 

Reformer træder frem som ledelse af statslig organisation Hvad der anerkendes som 
enten acceptabelt eller forkastes som uacceptabelt, granskes som betænkningers 
rationalisering i forvaltningernes og beslutningsinstansernes daglige ledelse. Ledelse 
bliver til refleksiv selvafgrænsning: ‘Den måske mest almene operative logik ved 
ledelse er grænseregulering. Ledelse regulerer en organisations ydre og indre grænser, 
det vil sige forholdene til omgivelserne, mellem afdelinger og positioner, mellem 
formel og uformel organisering og ikke mindst det enkelte individ og organisationen. 
Ledelsen er garanten for at sådanne grænser findes, og den har ansvaret for at de 
vedligeholdes og forandres på acceptable måder’ (Sørhaug 1996: 56-57) 

Beslutninger om omfattende reformer sker ofte på baggrund af et politisk-
revolutionært, økonomisk eller militært trusselsbillede. Reformer behøver drivfjedre 
(Justi 1762: 24). Handlingsteorien begrebssætter fænomenet som ‘motiver’ eller 
‘behovet’ for reformer (Burke 1955), mens Luhmanns systemteori tager fat på 



 

Si
de

17
 

kommunikationen som sådan.  Metodologisk set giver betænkningen som 
organisatorisk og politisk fænomen os mulighed for at betragte statens selvbetragtning 
på et givent tidspunkt. Betænkninger udgør således en organisatorisk selvbeskrivelse, 
jf. den tredje iagttagelsesform i afsnit III ovenfor. 

Betænkningen som politisk genre tager sin spæde start omkring årtusindskiftet og 
accelererer med pavestaten, Sicilien og Normandiet/England som frontløbere. 
Udviklingen af de første egentligt sekulære forvaltningsorganer går hånd i hånd med 
et stigende behov for at beskrive sig selv og sine ydelser, sine relationer til staten og 
monarkens, rettens og religionens placering deri (Berman 1983, MacCulloch 2010). 
Med Siciliens stagnation og den frankiske samling mod kongedømmet i Paris (Collins 
1995) stabiliseredes de sociale relationer i lens-retslige former. 

I det lensretlige problem om multiple lensforhold og modstridende loyalitetsrelationer 
opstod et nyt behov for revidering af den retslige regulering af kongens/kejserens 
relation til de direkte (immediate) og indirekte (mediate) undersåtter. Udfordringen 
fandt således sin løsning i to sideløbende tiltag: (a) centralmagten fik skabt et direkte 
immediatforhold til samtlige undersåtter ud over de andre lensforhold, og (b) 
derigennem begyndte den territoriale afgrænsning at udgøre demarkationslinien 
mellem flere centres len og spirende jurisdiktion (Klein 1974, Hartung 1969, Mitteis 
1959, Fenger 2001, Oestreich 1974). Det lensretlige grundlag, der adskiller mellem 
herre og tjener i en ligelig anerkendelse af begges position (Mitteis 1959), dannede 
med sine selvskabte, iboende problemstillinger grundlaget for den moderne stats 
tilblivelse. Konsekvensen af statsdannelsen på fødderne af germansk sædvanelov, der 
efter genopdagelsen af de romerske lovsamlinger og kirkens voldsomme 
centralisering og krav på verdsligt lederskab, greb til Gelasiuske lære om de to sværd, 
som Luther omskrev til læren om de to regimenter. Pointen er her, at staten derfor, 
efter sin egen tilblivelse, og i særdeleshed efter det omfattende frafald af religiøs 
sikkerhed som konsekvens af de mange religiøse reformationer, må beskrive sig selv, 
sin omverden og sine muligheder (Luhmann 1994, Weinacht 1968). 

Under optakten til 30-års krigen afsluttes de gamle teologisk baserede rets- og moral-
lærer til fordel for langt mere moderne, investigative og argumenterende 
betænkninger, ofte på neo-stoisk baggrund. Den nye tænkning bæres derefter frem 
særligt i de nederlandske jurisprudentiske kredse omkring Erasmus af Rotterdam, 
Hugo Grotius og Justus Lipsius (Tuck 1999: 78-108). 

Betænkningen fandt sin begrundelse i lensrettens anerkendelse af tjeneren, der 
informerer sin herre, og genfindes både i psykologiske indstillinger helt op til 
Bismarck (1928: 658) og von Bülow (1916: 147) og i den organisatoriske udvikling af 
gehejmeråd, kammer-regeringer og sidenhen parlamentarisk baserede regeringer. 
Udviklingen af den militæriske generalstab, der har pligt til at arbejde for den 
besluttende leder, for derigennem at koble standsbaseret position som officer med den 
moderne bureaukratiske, videnskabelige professionalisme (Millotat 2000, 49-56), 
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udspriag i øvrigt også af to betænkninger fra Massenbachs hånd i 1803 og 1804. 
Ligeså udsprang den ministerielle ordning af centraladministrationen af 1848 af en 
række betænkningers cirkulering (Petersen 1969) og et responsum fra prokurator 
Algreen-Ussing (Petersen 1984-85) 

 De slaviske og sydlige romanske statsdannelser havde ikke i samme grad gjort brug 
af betænkningen som integral del af staters politiske beslutningsprocesser. F.eks. 
havde Spaniens håndtering af sine oversøiske besiddelser et udpræget romansk 
perspektiv (Elliot 2006). 

Charles Tilly undres over, at den moderne stat udkonkurrerede alle andre sociale 
organisationsformer (1991: 5, Spruyt 1994: 30, 84). På lige fod med Ertmans analyse 
af succeskriterier for staters overlevelse (Ertman 1997) fremfører han landene i det 
gamle karolingiske område som de stærkeste socialform, der sidenhen eksporteres til 
hele verden (Fukuyama 2003). Tilly tegner således billedet af et (r)evolutionært pres, 
der næsten kontinuerligt kom til udtryk i krigens udtryk (Tilly 1991: 187), og at det 
ydre og indre pres mod staten affødte mulighedsrummet for reformer og revolutioner 
(ibid: 186, Koselleck 1975: 152-167, Klein 1965). Problemet er, at meget 
historieforskning og den historiske sociologi beskriver og forklarer, at stater 
reformerer sig ved  at træffe og implementere beslutninger, men ikke hvordan de 
ændrede idéer og koncepter træder ind i den statslige reform-proces. 

Det er påfaldende, at betænkningen som politisk genre spredes med oplysningstiden 
og efter anden verdenskrigs afslutning atter taber betydning . Overgangen fra den 
monarkiske eller præsidiale styring til et regeringsorgan med mangfoldigt 
persongalleri spiller givetvis en afgørende rolle. Det ser ud til at den moderne 
funktionelle ækvivalent udgøres af afrapporteringer fra nedsatte udvalg, 
kommissioner og råd. Grundlæggende er det samme genre, for også nedsatte råd ser 
på specifikke, klart affattede beskrivelser af et afgrænset område med henblik på 
afklaring af beslutning og implementering af mulige reformer i det stadigt mere 
globaliserede marked.  

Analysen af betænkningers selvbeskrivelse af staten ligger under for de samme 
begrænsninger og analytiske imperativer som analyser af staten selv: forskeren må 
undersøge de markante differencer (Leitdifferenzen) gennem hvilken teksten 
strukturerer sin mening. 

Arbejdet med en historisk undersøgelse af betænkningens rolle åbner dermed for helt 
nye analytiske perspektiver. Staten fremstår ikke længere som regelstyret, kalkulerbar 
krop (corps), som f.eks. Frederik den Store formulerede det: 

 

‘Un corps de loi parfaite serait le chef-d’oeuvre de l’esprit humain dans ce qui 
regarde la politique du  gouvernement : on y remarquerait une unité de dessein et des 
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règles si exactes et si proportionnées, qu’un Etat conduit par ces lois ressemblerait à 
une montre, dont tous les ressorts ont été faits pour un même but’ (Frederic II: 27)7 

Der findes en form for sti-afhængighed i den statslige udvikling. Mulighederne for 
forskelligartet handling muliggøres af anvendelsen af forskellige koder, samtidig med 
at de begrænses af de valg og meningsfastlæggelser, anvendelsen medfører. 
Oscillationsmuligheden gennem politiske betænkninger gør selviagttagelser mellem 
forskellige kodebrug tydelige. Hierarkiseringer, dobbelt-kodninger, afgrænsninger og 
prioriteringer gøres på den måde til genstand for beskrivelse og indlejres muligvis i 
fremtidige beslutninger. Statshistorikeren Wolfgang Reinhard nærmer sig den 
statslige dobbelthed mellem mulighedsudvidelse og selvlimitering, men stopper op 
før en forklaring på den ’faktiske tilfældighed’s’ retningsbestemmelse og 
stiafhængighed kan gives. 

‘At betragte staten som en historisk størrelse, fører til to afgørende konklusioner: For 
det første er den moderne europæiske stat ikke opstået af nødvendighed, men som 
kontingent, faktisk tilfældig. Men kun faktisk tilfældig, for statens tilblivelseshistorie 
forløb ikke ligeud, men udviser tydelig retning og tendens af den simple årsag, at en 
startet udvikling ikke uden videre kan falde tilbage til det forudgående stadie. For det 
andet er den moderne stat hverken god eller ond, men et moralsk ikke neutralt og i 
hvert fald flertydigt fænomen’ (Reinhard 1999: 2). 

Luhmanns arbejder om semantiske og strukturelle forandringer baserer sig 
konsekvent på intenstivt kendskab til det empiriske materiale i form af ‘plejet 
semantik’ (Luhmann 1982: 49f). Ikke sjældent må læseren dog følge en sekvens af 
henvisninger til tidligere skrifter, før de empiriske referencer dukker op. På samme 
måde som Luhmanns forfatterskab således udgør et tæt referencenetværk, opfattes 
historiske tekster som empiri, der gennem implicit eller eksplicit reference gør brug af 
meningskondenseringer. Mening er altid formet som selektion og konkretiseret i en 
specifik form. Semantiske formers mening opstår ikke ex nihilo, men aktualiseres ud 
af et omfattende repertoire af muligheder. For Luhmann er det ikke den principielle 
mulighed for en specifik form, der er af interesse. Interessant er sekvenseringen og 
rekursiviteten i tilknytningen til en bestemt meningsform, En genuint ny form opstår 
først i det øjeblik, den formår at knytte en række følgeformer til sig. I denne artikel 
har staten som begreb hævdet sig over for konkurrerende former, deriblandt rige, res 
publica, polis, cité og imperium. Luhmanns statshistoriske bidrag har primært 
beskæftiget sig med grundene til at det blev ’stat’ og ikke de konkurrerende begreber, 
                                                                 
7 ‘En corpus af lov ville være det menneskelige sinds perfekte mesterværk af en regerings politik: der 
er så præcis og rimelig overensstemmelse mellem formål og regler som muligt. En stat ledet af sådanne 
love ligner et ur, hvor alle fjedre er rettet mod samme mål’. At Frederik den Store citeres på fransk 
skyldes, ud over at han skrev på fransk, uoversætteligheden af de semantiske variationer, der omgærder 
fremtoningen af den moderne stat. Desuden oppebæres valget af en forkærlighed for empirisk 
materiales originale sprog, da det udelukker oversættelsens reduktion og fastlæggelse af betydninger 
qua oversættelse. 
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der løb med sejren. Semantisk analyse er således altid en analyse af 
’stiafhængigheder’. Mening er afhængig af mening for at tage form. Former er 
afhængige af andre formers kondensering af mening for selv at skabe sin egen mening 
i et rekursivt netværk af meningsformer (Baecker 2005: 138ff, Luhmann 1987). I 
modsætning dertil har dette kapitel gjort et forsøg på at træde et trin længere ned ad 
abstraktionsstigen mod de enkelte staters genese. 

Selv om iagttagelsen går tættere på enkeltstaternes tilblivelse, gælder det dog altid om 
at opretholde ‘dobbeltstrukturen’ mellem den empiriske konkretisering og 
plasticiteten i det samlede teoretiske begrebsapparat. ‘På den ene skal begreber og 
teorier kondenseres på den måde, at de forbliver identificerbare trods brug på andre 
genstandsfelter. På den anden side er genanvendelsen betinget af nye situationer og 
nye genstandsfelter, der alligevel skal bekræfte de meningsstrukturer, der bibeholdes 
som uforandrede og invariante. Ad den ene vej opnås en reduktion, ad den anden en 
forøgelse af mening, og det ene betinger det andet’. (Luhmann 1993: 9). 

 

VI. Konklusion  

Den moderne stats tilblivelse forløber af tre distinkte semantiske spor: som 
selvbeskrivelse og intern differentieringsform i det politiske funktionssystem (III), 
som politisk organisation (IV) og som selvbeskrivelse (V). Empiri, der tilskrives 
staten, kan analyseres ud fra samtlige tre perspektiver. Alt efter analysens mål kan et 
enkelt eller to perspektiver udgøre tilstrækkeligt materiale. Luhmann begrænser sig 
selv til primært at behandle funktionssystemerne (ret, økonomi, videnskab, politik 
etc), som stater betjener sig af, og i begrænset, mere kommenterende form, til staten 
som organisation med dens indretninger og problemløsningsforsøg under det 
evolutionære pres. 

 

Med systemteoriens opdeling mellem selviagttagelse og ’almindelige’ operationer 
splittes staten op i et dobbelt perspektiv. Luhmann bidrag til samfundsteorien om 
statens fremvækst bestod i analyser af statens selviagttagelser og af dens gammel-
europæiske semantiske begrænsninger, og her i artiklen bidrages med 
opmærksomheden mod betænkningen som politisk-organisatorisk selvbeskrivelse af 
muligheder. Luhmanns bidrag til samfundsteorien har vist sig i sig selv at være yderst 
produktiv, og dertil inspirerende for yderligere empiriske undersøgelser. 
Betænkningen leverer med sin selvbegrænsning til en rimelig kort og præcis 
fremstilling af et bestemt perspektiv en udpræget kondensering og tydelighed i de 
anvendte lededistinktioner, som staten anvender til selvbeskrivelse. Derfor udgør 
betænkningen i sin lens-retsligt funderede, organisatorisk implementerede og 
systematisk udarbejdede fremstilling et særligt interessant emne for empirisk 
forskning i den moderne stats fremkomst og udvikling. 
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Staten, det er hverken kongen, dig eller mig eller nationen. Staten lever, så længe 
staten kan mobilisere evner til at beskrive sig selv ud fra sin egen organisatoriske 
selvbegrænsning. Det betyder også, at der ikke kan fastlægges nogen definitiv, 
endsige definitorisk afgrænsning for stat. Jeg har anvendt tre analytiske 
afgrænsninger. Afsnit III om Luhmanns statsbegreb anvender funktionssystemets 
symbolsk generaliserede kommunikationsmedie: kollektivt bindende beslutninger. 
Afsnit IV om staten som organisation anvender forvaltning eller centraladministration 
som afgrænsning. Forvaltningsinstrukser afgør selv, hvor de trækker skillelinjen 
mellem sig selv og det, der instrueres. Interne instrukser er rettet mod reformer, 
eksterne instrukser ’ud mod samfundet’ markerer skillelinjen mellem det, der 
instrueres (ikke-staten), og den, der instruerer (staten). Afsnit V om statens 
selviagttagelse lægger op til at observere de distinktioner, staten selv anvender til sin 
beskrivelse af identitet og afgrænsning over for sin omverden. 

 

Det empiriske problem er ikke empirisk, men teoretisk. For at svare på indledningens 
spørgsmål om afgrænsning skal svaret lokaliseres i teorien, i dens implementering og 
operationalisering som analysestrategi. Først da kan staten identificeres fra 
videnskabens standpunkt. Ellers overlades det til staten selv, og det er den forbistret 
god til – især at forskyde sine egne grænser, alt efter opgave og anvendt kode. 
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