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"STATEN, DET ER ..." 

– en oversigt 

Af Anders Berg-Sørensen 

Det ligger lige for at spørge, når man præsenteres for en ny antologi til be- 
lysning af stats- og politikbegreberne, om der overhovedet er behov for en 
sådan. For at besvare dette spørgsmål er det på sin plads at præcisere antolo- 
giens formål. Hovedformålet med bogen er af teoretisk art, nemlig at give en 
bred introduktion til centrale begrebsdannelser og teoretiske synsvinkler i 
nyere politologi og sociologi med henblik på analyse af stat og politik. Des- 
uden er det bogens sigte at give forskellige eksempler på empiriske anknyt- 
ningspunkter og historiske analysestrategier – både i form af diskussioner af 
aktuelle empiriske problemstillinger (jf. Michael Manns og Georg Sørensens 
artikler) og i form af fremstillinger af de lange historiske linier i statsdannel- 
sesprocessen (jf. Gorm Harstes og Lars Bo Kaspersens bidrag). 

Efter vores opfattelse er svaret på det ovennævnte spørgsmål derfor 
klart: 'ja, der er behov for denne antologi'. Der er ganske vist indenfor de se- 
nere år udgivet flere bøger på dansk, som tematisk ligger mere eller mindre 
tæt op ad nærværende udgivelse (fx Andersen, 1991; Jensen & Torfing, 
1995; Thomsen, 1997). Men disse er kortere, rent sidetalsmæssigt, og er ale- 
ne af den grund ikke i stand til at give en tilsvarende bred dækning af den ak- 
tuelle forsknings centrale problemstillinger. Det har derimod været det re- 
daktionelle sigte fra starten at præsentere en bredere tilgang til emnet 'stat og 
politik' både i forhold til teoretiske og empiriske problemstillinger, således 
at antologien ikke kun dækker én tradition eller én disciplin inden for stats- 
og politikanalysen. Det skal dog i den forbindelse nævnes, at der findes ind- 
til flere udmærkede engelsksprogede introduktioner til specielt statsbegrebet 
med en bred tematisk dækning (fx Dunleavy & O'Leary, 1987; Vincent, 
1987). Men udover at de ikke findes i dansk oversættelse, har disse værker 
den svaghed, at de ikke på tilfredsstillende vis skitserer centrale aktuelle ud- 
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viklinger i forskningen. Dette gælder ikke mindst i forhold til væsentlige 
kontinentaleuropæiske tænkere som Michel Foucault og Niklas Luhmann. 
Det er med andre ord vores overbevisning, at denne udgivelse vil kunne bi- 
drage til at udfylde et hul i den danske litteratur om emnet 'stat og politik'. 

Bogen bliver indledt med Morten Feilberg Greves artikel om tendenser- 
ne i de sidste tre årtiers danske analyser af stat og politik, hvor især system- 
teori og marxisme har været de teoretiske forankringspunkter, men artiklen 
vil samtidig også fremhæve de seneste ti års forskelligartede historisk- 
institutionelle analysestrategier på mikro- såvel som makroniveau. Morten 
Feilberg Greve vil desuden 'tage munden fuld' og give sit bud på den fremti- 
dige teoretiske udvikling og de udfordringer, stats- og politikanalyserne står 
overfor, herunder teoretiske udvekslinger og brudflader. 

Herefter følger antologiens artikler, der er samlet omkring flere forskelli- 
ge linier i det teoretiske landskab for stats- og politikbegreber og analysen 
deraf. Den første linie viser udviklingen hos arvtagerne til marxismens stats- 
og politikopfattelse. Disse artikler munder, bemærkelsesværdigt, ud i for- 
skellige demokratiske visioner: 

Gert Sørensen bringer i sin artikel om italieneren, Antonio Gramsci den 
marxistiske arv i spil med samtidens hermeneutiske tænkning. Der argumen- 
teres i artiklen for, at Gramsci inspireret af samtidens kulturelle konjunktur, 
hermeneutikken, kritiserer marxismens materialistiske tankegods og dermed 
den indlejrede økonomiske determinisme og klassereduktionisme, samtidig 
med han, tro mod den marxistiske arv, anvender begrebet hegemoni-herre- 
dømme til at bestemme den politiske praksis, der sætter den ramme – den hi- 
storiske og samfundsmæssige virkelighed – som mennesket altid er i (jf. 
Heideggers opfattelse af 'væren i verden'). Gert Sørensen viser, at Gramsci 
med udgangspunkt i dette samspil mellem marxisme og hermeneutik gør sig 
til talsmand for en 'kritisk teori', hvor 'civilsamfundet' med den deri eksiste- 
rende 'politiske fornuft' er terrænet for en kritisk praksis over for stat og 
økonomi. 

Johannes Andersen samler i sin artikel om grækeren Nicos Poulantzas tråde- 
ne i denne gren af den marxistiske tænkning ved at vise forbindelsen tilbage 
til Marx og Gramsci, hen til samtidens franske strukturelle marxisme hos 
Louis Althusser og Etienne Balibar og frem til Michel Foucault, Ernesto 
Laclau og Chantal Mouffe (jf. Jacob Torfings artikel). Andersen argumente- 
rer i sin artikel for en læsning af Poulantzas' værk, der i modsætning til Bob 
Jessop viser kontinuitet snarere end brud. I artiklen gennemgåes Poulantzas' 
argument for en marxistisk statsteori, der på den ene side viser økonomiens 
determination i sidste instans og klassedominansens betydning for statens 
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funktioner, men på den anden side fremhæver statens 'relative autonomi' og 
de statslige institutioners inerti over for sociale og økonomiske forandringer. 
Staten er således efter Poulantzas' opfattelse det kit, der holder sammen på 
det omgivende samfund og økonomien. På baggrund af Poulantzas' statsbe- 
greb ser Johannes Andersen det som en opgave for vort demokrati, at de 
statslige institutioner som samfundets sammenholdsfaktor skal være således 
indrettede, at borgernes demokratiske rolle står helt centralt. 

Jacob Torfing viser i sin introduktionsartikel til argentineren Ernesto 
Laclaus og belgieren Chantal Mouffes neogramscianske diskursanalyse, 
hvordan Laclau og Mouffe med Gramscis hegemonibegreb og samtidens 
postmoderne og poststrukturalistiske tænkning udvikler en politisk teori, der 
blandt andet kritiserer Althussers og Poulantzas' økonomiske determinisme 
og klassereduktionisme, samtidig med den har et klart politikbegreb, der vi- 
ser den politiske dannelse af sociale identiteter. Jacob Torfing argumenterer 
for, at diskursanalysens politikbegreb kan anvendes til at udvikle en teori om 
stat og økonomi, hvor politisk regulering af stat og økonomi samt statslig og 
økonomisk regulering af det sociale er en hegemonisk politisk praksis. Sta- 
ten er terræn for politiske kampe om regulering, og i disse kampe skal der 
levnes plads til så mange politiske aktører såvel som aspekter som muligt. 
Dermed holder Torfing fast i forbindelsen til Laclau og Mouffes opfattelse af 
et radikalt og pluralt demokrati, der aldrig vil kunne blive fuldkomment, 
men med den franske dekonstruktivist Jacques Derridas ord er et løfte! – et 
løfte om stadig demokratisk handlen (jf. Berg-Sørensen, 1996). 

Den anden linie i bogen har med afsæt i systemfunktionalisme og struktura- 
lisme politikbegrebet og dets analytiske sider som omdrejningspunkt. I disse 
afsnit spiller statsbegrebet kun en afledt rolle som 'prügelknabe': 

Henrik P. Bang argumenterer i sin artikel om politologiens 'fader', amerika- 
neren David Easton for en læsning af Eastons værk, der gør op med tidligere 
opfattelser af Eastons systemteori som en funktionalistisk stats- og politikte- 
ori. Easton forsvarer ikke, som skildret i gængse politologiske lærebøger, det 
politiske system som en ahistorisk organisme med input, output og feedback 
– et generelt system for politiske beslutnings- og implementeringsprocesser 
– , snarere tværtimod! Politologien er både en beskrivelse af historiske be- 
slutnings- og implementeringssystemer og en værdiorienteret og dermed kri- 
tisk analyse af disse. Med sit politikbegreb, 'politik som en autoritativ forde- 
ling af værdier med gyldighed for et samfund', argumenterer Henrik P. Bang 
for, at Easton opfatter politik som en situationsbundet beslutnings- og imple- 
menteringspraksis og således også som en værdiorienteret praksis. Dermed 
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har staten ikke patent på politik, ligesåvel som magt forstået som magthaver- 
nes magt ikke er identisk med politik. Politik kan i sagens natur komme alle 
steder fra, og derfor rummer Eastons politikbegreb i Bangs fortolkning et de- 
mokratisk-etisk potentiale, der kan være med til at danne skole for en an- 
vendt politikforskning. 

Ulf Hjelmar viser i sin artikel om den franske tænker, Michel Foucault – i 
forlængelse af Bangs læsning af Eastons politikbegreb – , hvordan Foucaults 
magtbegreb kan anvendes som redskab for en konkret politisk analyse. Magt 
er ikke pr. definition identisk med statsmagten eller magthavernes magt, 
men er alle steder og kan komme alle vegne fra, og magten er til ingen tider 
givet bestemte personer eller positioner, aktører eller sociale/økonomiske 
strukturer. Desuden indgår magten i sociale processer og praksisser, hvor 
sandhed bliver skabt og mening givet. Ulf Hjelmar forsøger ud fra Foucaults 
magtbegreb at skitsere, hvordan en konkret politisk analyse kunne se ud, og 
argumenterer for en sådan analyses stærke sider, især dens historiske 'finger- 
spitzengefühl'. 

Den tredie linie i antologien er en tematisering af stats- og samfundsdannel- 
se inspireret af et historisk-sociologisk perspektiv: 

Lars Bo Kaspersen sætter i sin artikel om den engelske sociolog Anthony 
Giddens fokus på en side af Giddens' værk, der har haft mindre opmærksom- 
hed, men som trods det er af stor betydning for en teori om stat og politik. 
Giddens lægger i modsætning til andre opfattelser af stats- og samfundsdan- 
nelse, hvor denne kommer 'nedefra' og 'indefra' samfundet, vægt på både 
staternes eksterne relationer til andre stater samt staternes interne relationer 
til det omgivende samfund. Dermed kommer krigsforhold og anerkendelse- 
skampe til at spille en central rolle for stats- og samfundsdannelsen, der lige- 
ledes hænger sammen med organiseringen af ressourcer – hvor og hvordan 
disse koncentreres. Giddens viser, hvordan forskellige historiske statstyper – 
bystaten, den absolutistiske stat og nationalstaten – har været afhængig af 
deres eksterne statsrelationer, og at disse eksterne relationer har været af be- 
tydning for organiseringen af allokative og autoritative ressourcer internt. 
Lars Bo Kaspersen argumenterer således med Giddens i hånden for en teori 
om stat og politik, der har sider af traditionelle teorier om international poli- 
tisk, fx krigsforhold og anerkendelseskampe, men også har mere end det, 
idet den viser samspillet mellem staternes eksterne og interne relationer (de 
eksterne statsrelationers betydning for statens og samfundets indbyrdes for- 
hold). 
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Gorm Harste tager i sin artikel om den tyske sociolog og systemteoretiker 
Niklas Luhmann udgangspunkt i dennes opfattelse af staten som det politi- 
ske systems selvbeskrivelse. Dermed introducerer Harste Luhmanns kom- 
munikations- og kompleksitetsteoretiske tilgang til det moderne samfunds 
sociale systemer, hvor betydningen af systemernes selvbeskrivelse spiller en 
afgørende rolle. I artiklen viser Harste, hvordan Luhmanns systemteoretiske 
opfattelse af statsdannelse som emergens af selvorganiserende systemer kan 
anvendes til at skitsere den moderne stats dannelse og historiske udvikling 
med eksempler fra den preussiske stats dannelse. Med andre ord bliver 
Luhmanns systemteori anvendt som historisk-sociologisk analyseredskab, 
hvor skatteudskrivning og beskatning, centraladministrativt og militært ap- 
parat samt territorialitet og landegrænser er væsentlige elementer i en spiral- 
formet statsdannelsesproces. Harste giver eksempler på seks trin i den mo- 
derne stats dannelse og historiske udvikling og viser, at der til stadighed, pa- 
radoksalt nok, fordres moralsk enhed og legitimitet såvel som en stigende 
funktionel differentiering i statsorganiseringen. Foranlediget af dette para- 
doks afslutter han sin artikel med en normativ-demokratisk diskussion af vor 
moderne velfærdsstat med en antydning af et syvende trin. 

Gorm Harste tager i sin anden artikel om "mytologien om dansk suveræni- 
tet" udgangspunkt i Niklas Luhmanns statsbegreb, staten som det politiske 
systems selvbeskrivelse, og viser i et systemteoretisk perspektiv, hvordan 
der ved hjælp af syv væsenstræk kan konstrueres en sammenhængende fore- 
stilling om dansk suverænitet. Herefter skitserer Harste ud fra Jürgen Haber- 
mas' forskellige former for fællesskab, henholdsvis social integration i et 
kommunikationsfællesskab og politisk integration i et argumentationsfælles- 
skab med henblik på en diskussion af den nævnte mytologis gyldighed. Har- 
ste tager på den baggrund hul på diskussionen om Danmarks forhold til 
Europa og Den Europæiske Union og forklarer, hvorfor danskerne ud fra 
mytologien om dansk suverænitet har vanskeligt ved at forholde sig til kom- 
plekse indflydelseskanaler i både dansk og europæisk sammenhæng, til trods 
for at dannelsen af den danske stat og dens organisationsformer er en efter- 
ligning af de samme former for statslig organisering som fx i Frankrig og 
Tyskland (jf. Harstes Luhmann-artikel). 

Den fjerde linie i bogen tematiserer statens rolle i international politik og 
diskuterer denne ud fra forskellige historiske og samtidige eksempler: 

Georg Sørensen argumenterer i sin artikel om traditionelle teorier om inter- 
national politisk for vigtigheden af, at statsanalysen bliver placeret centralt i 
international politikforskning, blandt andet med henblik på analysen af inter- 
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nationale konflikt- og samarbejdsmønstre. Sørensen skitserer de tre forskel- 
lige statstyper, det nuværende internationale politiske system indeholder: 
'den postkoloniale stat', der er en ustabil politisk organisering; 'den moder- 
ne, vestfalske stat', der er en stabil og velkonsolideret nationalstat; og 'den 
postmoderne stat', der kendetegnes ved komplekse transnationale relationer 
på forskellige politiske niveauer, herunder globalisering som en central ten- 
dens (jf. Michael Manns artikel). I artiklen konkluderes, at de tre forskellige 
statstyper i det internationale system er forbundet med forskellige typiske 
konflikt- og samarbejdsmønstre. 

Michael Mann tager i sin artikel om nationalstatens rolle i en globaliseret 
verden livtag med vidt forskellige human- og samfundsvidenskabelige op- 
fattelser af, at nationalstatens fortsatte eksistens er ved at blive undermineret 
af radikale globale forandringer. Mann mener, at disse "dommedagsprofeti- 
er" er for overfladiske i forhold til nationalstatens historiske betydning tidli- 
gere såvel som i dag, og dette argumenterer han for i en diskussion af de fire 
"forfaldsteser", kapitalismens forandring, miljøtrusler, identitetspolitik og 
afmilitarisering ud fra et bredt spekter af konkrete eksempler. Manns centra- 
le kritikpunkt imod de fire teser er, at alle disse overser de politiske magtfor- 
hold og den rolle, nationalstaten spiller i manifesteringen af politisk magt, 
omend nationalstatens rolle er vidt forskellig fra Nord til Syd og fra Øst til 
Vest. 

Antologien afsluttes, parallelt med Morten Feilberg Greves indledning, med 
Bob Jessops artikel om tendenserne i anglo-amerikansk og kontinentaleuro- 
pæisk statsteori siden 1960'erne. Dels skitseres udviklingen i marxistisk 
statsteori om den kapitalistiske stat med henvisning til blandt andet frem- 
komsten af Gramsci-inspirerede statsdiskussioner og udviklingen af teori om 
statens regulering af samfund og økonomi, dels fremstilles de senere teoreti- 
ske diskussioner fra slutningen af 1970'erne, hvor både statscentrede tilgan- 
ge, Foucault-inspirerede tilgange til staten, feministiske analyser af den pa- 
triarkalske stat og diskursanalytiske opfattelser af 'statsløs statsteori' spiller 
en central rolle. Jessop peger på, at diskussionen i 1990'erne lægger mindre 
vægt på udviklingen af en teori om staten, men den drejer sig ikke desto 
mindre om centrale spørgsmål for statsteorien, og det er Jessops påstand, at 
disse spørgsmål ikke kan besvares fyldestgørende uden et veludviklet og 
avanceret teoretisk apparat. Der tænkes i den forbindelse på spørgsmål om 
staternes historiske foranderlighed (jf. Harstes og Kaspersens artikler), deres 
relative styrker og svagheder (jf. Georg Sørensens artikel), nationalstatens 
rolle i en æra præget af globalisering (jf. Manns artikel), staten i forhold til 
skala, rum, territorialitet, og diskussioner af 'governance'-problematikker og 
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-mekanismer. Jessop konkluderer, at der teoretisk set har fundet en konver- 
gens sted siden 1970'erne. En fremtidig forskningsdagsorden for de forskel- 
lige statsteoretiske tilgange har samme antagelse, at staten er én institutionel 
orden blandt andre, dvs. staten skal ses i forhold til det omgivende samfund, 
og analytisk tager de forskellige teoretiske perspektiver udgangspunkt i kon- 
krete historiske analyser af statslige institutioner og deres omgivelser. 

Nærværende udgivelse har sit udspring i en foredragsrække over temaet 
"stat, samfund og ideologi" afholdt på Institut for Statskundskab, Aarhus 
Universitet i foråret 1995 af foreningen "Kritisk Profil", som vi var med til 
at stifte et halvt år tidligere. Alle antologiens skribenter, med én undtagelse, 
gav i den forbindelse et foredrag, der har dannet udgangspunkt for artiklerne 
heri. Der har været lang vej mellem foredragsrækken og den endelige udgi- 
velse, og der er derfor også en lang række personer, der på den ene eller den 
anden måde har givet en hånd i de sidste par år. Først og fremmest vil vi tak- 
ke forfatterne for deres bidrag samt for, at de har haft tålmodighed med os, 
indtil vi fik en endelig forlagsaftale i hus og fik gjort redigeringsarbejdet 
færdigt. Dernæst vil vi takke den øvrige bestyrelse af foreningen "Kritisk 
Profil", der i forbindelse med afholdelse af foredragsrækken har givet prak- 
tisk støtte, ligesåvel som de har bevilliget økonomisk støtte til oversættelse 
af Bob Jessops og Michael Manns artikler i nærværende udgivelse. Endelig 
vil vi takke den tidligere forlagsredaktør på Roskilde Universitetsforlag, Pal- 
le Weis og den nuværende, Thomas Bestie for et godt samarbejde i det halv- 
andet år, det har stået på. 

I det omfang der optræder citater fra udenlandske værker på dansk, er 
oversættelsen sket ved artiklens forfatter. Bob Jessops og Michael Manns ar- 
tikler er oversat af Joakim Jakobsen i samarbejde med bogens redaktører. 

København, december 1997. 
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DANSKE ANALYSER AF 
STAT OG POLITIK 

– før, nu og fremover 

Af Morten Feilberg Greve 

Indledning 
Løst tematisk sammenknyttede artikelsamlinger som den foreliggende har 
den indlysende fordel, at den ubundne redaktionsproces giver de enkelte bi- 
dragsydere spillerum til at trække på deres personlige forskningsinteresse og 
foretrukne fremstillingsform. Men ulempen i denne forbindelse er lige så 
klart en fare for, at fornemmelsen af overblik og sammenhæng går tabt i en 
sproglig og emnemæssig uensartethed. Det er specielt i det lys, dette indled- 
ningskapitel skal ses. Det primære sigte med artiklen er i hovedtræk at intro- 
ducere til den danske stats- og politikteoretiske debat fra slutningen af halv- 
tredserne og frem til i dag. Sekundært og afslutningsvist vil jeg forsøge at 
opridse en problematik, der efter min opfattelse bør gives en mere central 
placering indenfor dette forskningsfelt i de kommende år. 

Artiklens struktur og centrale argumenter er som følger: I de tre første 
hovedafsnit gives en overordnet introduktion til nogle af de temaer og til- 
gange, der har præget politikforskningen i Danmark siden den politiske vi- 
denskabs spæde start her i landet i slutningen af halvtredserne. Formålet er 
frem for alt at præsentere et udvalg af den vigtigste litteratur og udpege nog- 
le helt centrale teoretiske modstillinger, som giver en fornemmelse af den 
betydelige udvikling, der har fundet sted over tid i stats- og politikanalyser- 
nes nuanceringsgrad og – kan man hævde – relative frugtbarhed. Dette gæl- 
der frem for alt udviklingen siden slutningen af firserne, der kendetegnes af 
en betragteligt forøget mangfoldighed i analysen af staten og det politiske. 
Det er desuden, som det vises i det tredje afsnit, berettiget at tale om en langt 
større tilbøjelighed til gensidig og frugtbar udveksling i grænseområderne 
mellem de forskellige forskningspositioner, der har udviklet sig i de senere 
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år. Der argumenteres for, at man kan se den positive udvikling i 'den anden 
fase' som udtryk for en lidt forsinket afsmitning fra den markante historisk- 
institutionelle vending, ofte benævnt 'ny-institutionalismen', der fandt sted i 
løbet af firserne i de internationale politikforskningsmiljøer. 

Ikke mindst på den baggrund er det vigtigt at holde trit med de udfordrin- 
ger, der fremover må forventes at komme til at stå højt på dagsordenen i ly- 
set af aktuelle internationale teoretiske udviklinger. I denne artikels fjerde 
afsnit udpeges derfor et grundlæggende problem i forskningen, hvis løsning 
formentlig med fordel vil kunne placeres i centrum for den stats- og politik- 
teoretiske udvikling i de kommende år. Udgangspunktet for dette afsnit er en 
påstand om, at ny-institutionalismen nok har muliggjort et yderst betimeligt 
omslag inden for forskningen, men at dette ikke bør dække over denne tema- 
tiks betydelige begrænsninger og interne inkonsistenser. Der kan således ar- 
gumenteres for i fremtiden at løsgøre forskningen fra den ny-institutionelle 
dagsorden. 

Men før vi kommer så langt, skal der som nævnt tilvejebringes en over- 
ordnet oversigt over den danske litteratur, der lidt firkantet kan inddeles i to 
hovedfaser: Perioderne henholdsvis før og efter firsernes sidste år. 

1. Danske studier af stat og politik: Den første fase 
Som det vises nedenfor var det nok mest iøjnefaldende træk ved forskningen 
i tresserne og særligt i halvfjerdserne den markante tendens til stejl konfron- 
tation mellem på den ene side en 'hovedstrøm', der overvejende trak på 
amerikansk systemteori, og på den anden side en gruppe af 'kritikere', der 
særligt hentede inspiration i forskellige kontinentaleuropæiske bidrag til den 
marxistiske forskningstradition. Disse to retninger præsenteres og sammen- 
holdes i det følgende. 

(1) Systemteori om stat og politik 
Da Poul Meyer i 1959 udgav en politik-introduktion med henblik på anven- 
delse i undervisningen på det nyligt grundlagte statskundskabsinstitut i År- 
hus – det første i Danmark – hævdede han i bogens indledning, at teksten i 
princippet kunne have været skrevet helt uden brug af ordet 'stat' som andet 
end et præfix uden vigtig selvstændig betydning (1959: 9-10). Meyer peger 
på, at indførelsen af den i dette lys uheldige betegnelse 'statskundskab' vel- 
sagtens skyldtes, at den konkrete historiske proces, der førte til udskillelsen 
og definitionen af et politik-studium, oprindeligt gjorde statsforfatningsret- 
ten til et vigtigt element heri (Meyer, 1959: 9ff; jf. Meyer, 1962: 13-15).1 
Sammesteds argumenterer han faktisk for, at statsbegrebet er så belastet af 
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emotionelle og mytiske historiske konnotationer, at det i praksis er uanven- 
deligt i en moderne politologisk-videnskabelig sammenhæng (se også Ras- 
mussen, 1971a: 63-66). Denne modvilje mod at give statsbegrebet en define- 
rende status i forhold til disciplinen politisk videnskab er repræsentativ for 
ganske store dele af den forskning, der prægede dansk politologi i de første 
årtier. Synspunktet hænger snævert sammen med den dominerende rolle, 
som særligt amerikaneren David Eastons teoretiske forståelse af det politi- 
ske system spillede i disse år (se fx Damgaard, 1970; Meyer, 1962; Rasmus- 
sen, 1971a: 75-76, 108, passim). 

I Eastons systemteoretiske analyse afgrænses politikken udfra et aktivi- 
tetskriterium og politisk videnskab udfra en aspektbetragtning. Mere udtryk- 
keligt indebærer dette at politik defineres som omfattende det udsnit af de 
samlede samfundsmæssige aktiviteter (adfærd, afgørelser), der sigter på at 
bevare eller ændre fordelingen af værdier i et samfund (Meyer, 1962: 102). 
Spørgsmålet om fordelingen af værdier er dog i den danske litteratur blevet 
fortolket bredere end i mange af de amerikanske analyser – således også in- 
kluderende spørgsmålet om hvad, der i det politiske system betragtes som 
værdifuldt (Rasmussen, 1971b). Det politiske system udgøres af et samspil 
mellem delkomponenter, der strukturerer alle handlinger med det ovennævn- 
te sigte, og 'struktur' skabes således via de organer (fx den offentlige sektors 
forskellige organisationer), der sikrer den samlede sum af politisk relevante 
handlinger og forventninger et vist niveau af koordination og forudberegne- 
lighed (Rasmussen, 1971a: 114-15). Adfærdens forudsigelighed er på sin 
side nødvendig for systemets stabilitet og overlevelse, og det fremgår der- 
med også, at systemanalysen generelt sigter på at undersøge og forklare so- 
ciale systemers fortsatte opretholdelse (i denne sammenhæng naturligvis i 
første række det politiske system) (Damgaard, 1970). Men heri ligger også 
årsagen til modviljen mod betoning af statsbegrebet: Det afvises ikke, at sta- 
tens organer er vigtige strukturerende faktorer i forhold til det moderne poli- 
tiske system, men givne konkrete organer (og dermed strukturer) betragtes 
som flygtige og specifikke, hvorimod eksistensen af et politisk delsystem 
som sådan ses som fælles for alle samfund – og altså som bundet til det poli- 
tiske aktivitetsaspekt (Rasmussen, 1971a; 1971b: 35-37). Med andre ord fo- 
kuseres interessen som udgangspunkt på det 'tidløse' politiske system frem- 
for på 'flygtige' konkrete politiske organer. 

Aspektbetragtningen i forhold til politisk videnskab tager derfor ud-
_________________ 

1) Ikke mindst af praktiske årsager bestod statskundskabsstudiet ved oprettelsen i vidt om- 
fang af kurser udbudt på andre institutter ved Aarhus Universitet. Dvs. kurser som nati- 
onaløkonomi og statistik på Økonomisk Institut og statsforfatningsret på Juridisk Insti- 
tut (jf. Meyer, 1959). 




