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Indledning 

Carsten Jensen og Jacob Torfing 

Statsteori må i dag betragtes som en integreret del af samfundsvidenskabe- 
rne. Dette skyldes i høj grad, at statsteorien teoretisk set er blevet mere plura- 
listisk, og at den rent indholdsmæssigt er blevet mere vidtfavnende. Men det 
skyldes også, at 1970'ernes debat indenfor den marxistiske statsteori faktisk 
formåede at rejse nogle vigtige spørgsmål vedrørende statens rolle i de mo- 
derne kapitalistiske samfund, de statslige eliters relative autonomi, konse- 
kvenserne af de økonomiske statsinterventioner, forholdet mellem styring 
og legitimitet, og tendenserne til øget overvågning af borgerne. Den marxisti- 
ske statsteori har i løbet af 1980'erne uddybet disse spørgsmål, og det tilmed 
med et mindre doktrinært udgangspunkt eftersom stadig flere har opgivet 
ambitionen om at udvikle en 'Grand Theory' om den kapitalistiske stat. 
Mange har således fokuseret på nogle enkelte statsteoretiske problematik- 
ker, og analyseret disse ud fra forskellige teoretiske perspektiver. 

Hensigten med denne antologi er med afsæt i den statsteoretiske debat i 
1970'erne at introducere nogle af de mangfoldige strømninger indenfor den 
statsteoretiske debat i 1980'erne som givetvis vil inspirere debatten i 1990- 
'erne. De forskellige bidrag til antologien diskuterer således ikke blot de tid- 
ligere så dominerende strømninger i form af strukturalismen, kapitallogikken, 
og teorierne om den statsmonopoliserede kapitalisme (forkortet: stamokap), 
men også nyere strømninger i form af statscentrismen, neo-realismen, regu- 
leringsteorien, den strategisk-relationelle statsanalyse, diskursanalysen og 
ny-institutionalismen. 

1. Statsteorien i dag 
Statsteorien er i dag en etableret del af samfundsvidenskaberne, men da den 
for omtrent 20 år siden begyndte at dukke op i danske forsker- og studen- 
termiljøer, blev den betragtet med en vis skepsis. For det første fordi den var 
marxistisk, hvilket i sig selv var anstødeligt, og for det andet fordi den fo- 
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kuserede på statens institutionelle former og overordnede funktioner, hvilket 
var klart i modstrid med den dominerende behavioralistiske traditions 
grundidéer. Siden da har opfattelsen af statsteorien ændret sig i positiv ret- 
ning. Ja, statsteorien er ligefrem gået hen og blevet et alment anerkendt 
forskningsfelt. 

Dette skyldes først og fremmest, at termen 'statsteori' ikke længere pri- 
mært er en betegnelse for en særlig videnskabelig disciplin indenfor marxis- 
men, der på basis af de klassiske tekster af Karl Marx og Friedrich Engels sø- 
ger at afdække det borgerlige klassesamfunds vigtigste magtfaktor. Væksten 
i omfanget og intensiteten af de statslige interventioner har i høj grad tvunget 
såvel liberale som konservative teorier til at reflektere over statens form og 
funktion. Resultatet har været, at statsteorien er blevet mere pluralistisk. 

Statsteorien har generelt bygget på forudsætningen om, at forestillinger 
og informationer om staten kan gøres til genstand for videnskabelig analyse. 
Store dele af samfundsvidenskaberne opfattede imidlertid denne forudsætning 
som højst problematisk. Den politologiske tradition har således traditionelt 
udtrykt en stor skepsis overfor statsbegrebet. Denne skepsis har for en stor 
dels vedkommende hængt sammen med, at der i forbindelse med politologiens 
forsøg på at etablere sin videnskabelige identitet i efterkrigstiden blev taget 
afstand til de institutionelle og normative aspekter af det politiske system. 
Mange politologer valgte op gennem 1950'erne og 1960'erne at fokusere på 
den faktiske politiske adfærd indenfor det politiske system fremfor spørgs- 
målet dets ideelle indretning. Statsbegrebet blev i denne sammenhæng op- 
fattet som et normativt-institutionelt begreb, der burde vige pladsen for 
analyser af direkte iagtagelige politisk adfærd. 

Den del af politologien, der har været orienteret mod international politik, 
har dog delvis været en undtagelse i forhold til politologiens generelle afvis- 
ning af statsbegrebet. Begrebet 'stat' har i den særlige betydning af nationalstat 
udgjort et central element af begrebsapparatet indenfor denne underdisciplin. 
At statsbegrebet har kunnet overleve her på trods af generelle modvilje in- 
denfor politologien, kan forklares ved, at den internationale politik har kunne 
konstatere en lang række fællestræk ved de enheder, der er ansvarlige for det 
internationale politiske samkvems mest afgørende karakteristika: krig og 
fred. 

Når statsteorien i de senere år har vundet indpas indenfor samfundsviden- 
skaberne, skyldes det på den ene side en afsvækkelse af den behavioralisti- 
ske tradition, og på den anden side at statsteorien i stigende omfang har 
interesseret sig for samspillet mellem politisk adfærd og statslige strukturer. 
Sidstnævnte har betydet, at statsteorien indholdsmæssigt er blevet mere vidt- 
favnende. Dette har helt klart styrket statsteorien, men har samtidig skabt en 
intern spænding mellem forsøg på at definere staten ud fra en generel 
opfattelse af politik og forsøg på at definere staten som det politiske slet og 
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ret. Der skal ikke her gøres forsøg på at vælge side til fordel for den ene eller 
den anden opfattelse. For i en indledning, der skal være loyal overfor en ræk- 
ke bidrag om forskelle teorier, er det umuligt at lægge sig fast på en alt for 
specifik statsdefinition. En sådan ville forudsætte en længere debat om for- 
holdet mellem de forskellige teoretiske tilgange. Det er dog muligt, at frem- 
lægge nogle indholdsmæssige påstande, der er meningsfulde nok til at give 
et indtryk af, hvad statsteorier retter sig mod. 

Gennem tiden har staten været defineret, som et politisk instrument for 
den herkende klasse, som en organisation med monopol på brugen af legitim 
vold indenfor et nærmere afgrænset territorie, som et sæt af politiske institu- 
tioner under fælles ledelse og så videre. Det er fælles for disse definitioner, 
at de opfatter staten som på den ene side institutionelt adskilt fra samfundets 
øvrige dele, og på den anden side som uadskilleligt forbundet med disse dele. 
Sagt med andre ord er stater afgrænsede dele af moderne samfund, men sam- 
tidig involverede i et netværk af gensidige samfundsmæssige effekter. Det 
er endvidere karakteristisk for stater, at de ikke engang på det nationale ni- 
veau er enerådende. Stater er altid relaterede til andre stater. 

2. Den marxistiske statsteori i 1970'erne og 1980 'erne 
I al denne snak om anerkendelsen af statsteorien som et selvstændigt forsk- 
ningsfelt må man ikke glemme, at det var marxismen, der i 1970'erne fik sat 
skub i den statsteoretiske debat. Dette kan synes overraskende, eftersom 
marxismen ikke oprindeligt havde nogen ambition om at udvikle en teori om 
staten, men snarere bestræbte sig på at udvikle en generel om kapitalismens 
udvikling, hvori staten kun spillede en begrænset rolle. Hos Karl Marx finder 
man således kun en række spredte bemærkninger om staten, hos V.I. Lenin 
mest af alt en række forholdsvis unikke strategiske overvejelser over statens 
karakter, og hos Antonio Gramsci ikke stort andet end en statsproblematik. 
Der er faktisk først i og med Nicos Poulantzas's bog Political Power and 
Social Classes, som udkom i 1968, at man kan tale om en teori om staten 
betragtet som et selvstændigt analyseobjekt. 

Det var i høj grad under indtryk af den kapitalistiske stats tiltagende og 
efterhånden altafgørende betydning for organiseringen af det økonomiske 
og sociale liv, at den såkaldte rekonstruktionsbevægelse, som Nicos Poulant- 
zas varen del af, kastede sig over studiet af den kapitalistiske stat. Rekonstruk- 
tionsbevægelsen, der søgte at rekonstruere marxismen som modtræk til 
stalinismens og humanismens forvanskninger, omfattede dels den franske 
strukturalisme og dels tyske kapitallogik, som begge fik afgørende indflydel- 
se på de danske studenter- og forskningsmiljøer. 

Strukturalismen og kapitallogikken udgjorde sammen med teorierne om 
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den statsmonopoliserede kapitalisme hovedhjørnestenene i den statsteoretiske 
debat i 1970'erne. Stamokapteorierne havde en overvejende instrumentel 
opfattelse af staten, kapitallogikken opfattede på det nærmeste staten som et 
rationelt handlende subjekt, og strukturalismen så staten som en social rela- 
tion. Fælles for alle tre perspektiver var dog i hovedsagen tre ting. For det 
første opfattede de alle staten som et legitimt analyseobjekt. For det andet 
havde de alle omend i forskellig omfang en ambition om at udvikle en gene- 
rel teori om staten. For det tredie forudsatte de alle statens kapitalistiske 
karakter. 

1980'ernes debat indenfor den marxistiske statsteori gjorde i vid udstræk- 
ning op med disse tre opfattelser. Først og fremmest var der mange, der be- 
gyndte at problematisere statens enhed, sådan at forstå at denne i stigende 
grad blev set som et resultat af politiske kampe og hegemoniske projekter. 
Videre var der mange, der opgav ambitionen om at udvikle en generel teori 
om staten til fordel for en fokusering på historisk forankrede studier af for- 
skellige statsteoretiske asspekter. Endelig var der flere og flere, der indså det 
problematiske i at forudsætte statens kapitalistiske karakter, og følgeligt in- 
sisterede på at statsteorien snarere end at analysere den den kapitalistiske stat 
skulle analysere staten i de kapitalistiske samfund. Resultatet af denne ud- 
vikling har været, at statsteorien snarere end at søge at sofistikere sine ab- 
strakte argumenter og begrebsskemaer har koncentreret sig om de centrale 
og langt mere konkrete spørgsmål angående statens rolle, autonomi, inter- 
ventioner, styringskapacitet, legimitet, og overvågning. 

3. Intentionerne med bogen 
Indeværende antologi har et dobbelt sigte. Den forsøger således dels at gøre 
status over nogle traditioner i den hovedsageligt marxistiske statsteoretiske 
debat i 1970'erne, og dels at fremstille en række af de perspektiver, der blev 
mere fremtrædende i løbet af 1980'erne, og som åbnede det statsteoretiske 
felt for en bredere samfundsvidenskabelig debat. 

Antologien henvender sig politologer, sociologer, økonomer og jurister, 
der er interesserede i statsteoretiske problemstillinger. Etablerede forskere, 
der fulgte med i den statsteoretiske debat i 1970'erne, får med denne antologi 
mulighed for at føre sig ajour med nogle af de nyere strømninger. Den er des- 
uden velegnet i forbindelse med undervisning, eftersom den tilbyder en gen- 
vej til debatten i 1970'erne og introducerer en række nyere perspektiver fra 
1980'erne, der efter alt at dømme vil inspirere debatten i 1990'erne. 
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4. Lidt om indholdet 
Bogen falder i tre dele. De to første kapitler tager eksplicit udgangspunkt i 
1970'ernes statsteoretiske debat i England, Frankrig og Vesttyskland. De 
centrale strømninger i form af strukturalismen, kapitallogikken og stamo- 
kapteorierne evalueres, og der peges frem mod nye positioner. I de tre næste 
kapitler diskuteres nogle af de perspektiver som blev fremherskende i løbet 
af 1980'erne. Det drejer sig om statscentrismen i USA, den neo-realistiske 
teori om staten i det internationale system, forsøgene på at udvikle statsteori 
i relation til regulationsteorien, samt to aktuelle forsøg på at tænke på tværs 
af grænsen mellem staten og de øvrige sociale forhold: diskursanalysen og 
ny-institutionalismen. 

Ernesto Laclau giver i sin artikel en grundig oversigt over den marxistske 
statsteoretiske debat i 1970'erne. Han lægger ud med en kritisk gennemgang 
af stamokapteorierne og kapitallogikken. Derefter diskuteres teorierne om 
statens finansielle krise og de neo-ricardianske teorier, som begge udmærker 
sig ved på den ene side at interessere sig for statens strukturelle placering og 
på den anden at understrege det politiskes primat. Hvis der er imidlertid er 
nogen, der har forsøgt at skitsere en teori om politikkens specifitet er det Ni- 
cos Poulantzas. Poulantzas' stadige indskrænkning af området for strukturel 
determination giver mere og mere plads til kontingente politiske logikker. 
Men i sidste ende foretager han en instrumentalistisk og klassereduktionistisk 
lukning af sin teori om det politiske. Elementer til en løsning af dette problem 
finder Laclau hos Gramsci, der med sit hegemonibegreb gør det muligt at 
teoretisere politik og politiske aktører på en ikke-reduktionistisk måde. 

Bob Jessops bidrag 'Nicos Poulantzas' originalitet, indflydelse og aktuali- 
tet' vurderer neo-marxismen i Nicos Poulantzas' forfatterskab. Jessop opfat- 
ter Poulantzas som den mest originale marxistiske statsteoretiker i nyere tid, 
og beskriver nogle af hovedlinierne i hans værker - blandt andet i lyset af ud- 
fordringen fra Theda Skockpols statscentrerede statsteori. Poulantzas mente, 
at staten skulle opfattes som en fortætning af styrkeforholdet mellem klas- 
serne i et givet samfund. Denne definition tilslutter Jessop sig, idet han dog 
tilføjer, at staten ikke kun fortætter klassernes magt. Staten fortætter styr- 
keforholdet mellem alle politiske kræfter. Med andre ord findes der også po- 
litiske aktører, f.eks. militære eliter, bureaukrater og sociale bevægelser, 
hvis magt fortættes af staten, men som ikke kan reduceres til at være dele af 
eller udtryk for bestemte klasseinteresser. Hvad angår de aktuelle forhold 
omkring staten, diskuteres den statsform som Poulantzas kaldte 'den autori- 
tære etatisme'. Dette udtryk skulle indfange en ny tendens, der giver staten 
en stadig mere central placering i de udviklede kapitalistiske lande. Jessop 
mener ikke nødvendigvis, at Poulantzas havde ret i alle sine iagttagelser des- 
angående, men han anbefaler at forestillingen om den autoritære etatisme 
gøres til genstand for videre undersøgelser. 
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Hvor diskussionen af statscentrismen i Theda Skocpols variant koncen- 
trerer sig om, hvorledes det internationale systems pres påvirker statens poli- 
tik indadtil, behandler Birthe Hansen i 'Staten i det internationale system' 
den neo-realistiske opfattelse af staten som enhedsaktør i de mellemstatslige 
forhold. Her stilles spørgsmålet om, hvorledes staterne handler udadtil. Sta- 
terne bestemmes som ensartede ud fra de opgaver, som de må varetage på 
den internationale scene, hvis afgørende karakteristikon er anarkiet, det vil 
sige fraværet af en overstatslig autoritet. Der argumenteres for, at det med et 
sådant udgangspunkt bliver muligt at forklare, hvorfor forskellige stater og 
stater med varierende interne betingelser handler ens i forhold til ydre pres. 
Videre diskuteres det neo-realistiske strukturbegrebs forskellige former, der 
gør det muligt at forklare variationer i de i øvrigt ensartede handlemønstre. 
Disse variationer knyttes til antallet af større magter i systemet, der påvirker 
muligheder og begrænsninger i staternes magtbalancering. Endeligt indfø- 
res begrebet strategisk selektivitet, der gør det muligt at skelne mellem de 
strategier, der er hensigtsmæssige og privilegeres, og de strategier, hvis rea- 
lisering begrænses af de anarkiske og polære forhold. Argumentationen i ar- 
tiklen støttes af en række eksempler fra kernevåbenpolitikken, den mellem- 
østlige region og Sovjetunionen før og nu. 

I Jacob Torfings artikel om 'Regulationsteoriens statsteori' tages udgangs- 
punkt i en kritik af den klassiske marxistiske opfattelse af økonomien som 
en instans, der bestemmer det statens form og funktion. I Antonio Gramscis 
analyser af forsøgene på at indføre fordisme i Italien i 1920'erne og 
1930'erne skildres de økonomiske forandringer som et politisk spørgsmål, 
hvilket underminerer økonomiens status som en upolitisk determinant for 
det politiske statsniveau. Reguleringsteorien deler til fulde opfattelsen af 
økonomien som et politisk struktureret terræn, men problemet er at regule- 
ringsteorien kun i ringe omfang har forsøgt at udvikle en egentlig statsteori. 
I Storbritannien har Bob Jessop imidlertid forsøgt at sammentænke sin Pou- 
lantzas-inspirerede statsteori med reguleringsteorien, og artiklen diskuterer, 
hvorledes Jessops strategiske begreber kan bruges til at fylde nogle af regu- 
leringsteoriens statsteoretiske huller. Afslutningsvis diskuteres en den igang- 
værende overgang fra en fordistisk til en post-fordistisk stat ud fra en sam- 
mentænkning af regulerings- og statsteorien. 

Jacob Torfing afslutter sit kapitel med at advare mod at forveksle behovet 
for at diskutere spørgsmålet om statens interventioner i forhold til de økono- 
miske processer med spørgsmålet om politikkens primat. I den sidste artikel 
om 'Politik og institutioner' følger Torben Bech Dyhrberg og Jacob Torfing 
denne advarsel op med en diskussion af forholdet mellem politik og insti- 
tutioner, der ikke reducerer dette forhold til en statsproblematik. Diskussio- 
nen tager udgangspunkt i to nyere bøger, og forsøger at finde ligheder og for- 
skelle i behandlingen af spørgsmålet om politik og institutioner indenfor 
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henholdsvis Ernesto Laclaus post-marxistiske diskursanalyse og James G. 
March og Johan P. Olsens postliberalistiske ny-institutionalisme. Det frem- 
hæves, at diskursanalysen og ny-institutionalismen er fælles om at afvise po- 
litiske teorier, der er baseret på objektive strukturer eller individuelle inte- 
resser. I stedet anbefales et syn på politik og politiske institutioner, der går 
ud fra at politik giver form til institutioner, mens institutioner på deres side 
betinger politik. I dette perspektiv diskuteres endvidere diskursanalysens og 
ny-institutionalismens syn på magt, autoritet og demokrati. 
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